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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει τη μεγάλη ικανοποίησή του για το έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Φαρμάκων σε ό, τι αφορά την αξιολόγηση και την εποπτεία των φαρμάκων που 
προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση στην Ένωση· 

2. υπογραμμίζει για μία ακόμη φορά ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού 
χρηματοδοτείται τόσο από τον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και από τα τέλη που 
καταβάλλουν οι φαρμακοβιομηχανίες όταν ζητούν να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν 
κοινοτικές άδειες εμπορίας· επισημαίνει ότι ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται 
στον Οργανισμό ανέρχεται σε 208 400 000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 33 600 000 
ευρώ ως νέα επιδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· 

3. αναγνωρίζει τη βούληση του Οργανισμού να δημοσιοποιήσει τις δηλώσεις συμφερόντων 
των εμπειρογνωμόνων που εμπλέκονται στην αξιολόγηση φαρμάκων· αποδοκιμάζει, 
ωστόσο, το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς δεν έχουν δημοσιοποιήσει ακόμη τη δήλωση 
συμφερόντων τους·

4. λαμβάνει υπό σημείωση την αριθμητική αύξηση προϊόντων και υπηρεσιών 
(γνωμοδοτήσεις, εκθέσεις, παροχή επιστημονικών συμβουλών, επιθεωρήσεις) σε 
σύγκριση με το 2009· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 141/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Δεκεμβρίου 1999 για τα ορφανά φάρμακα1 και παροτρύνει τον Οργανισμό να 
συνεχίσει τις προσπάθειές του για τη δημιουργία κινήτρων για έρευνα, ανάπτυξη και 
κυκλοφορία στην αγορά φαρμάκων που έχουν χαρακτηρισθεί ως ορφανά·

5. υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο κρίνει τους λογαριασμούς του Οργανισμού για το 
2010 αξιόπιστους, νόμιμους και κανονικούς· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο έκανε παρατηρήσεις για τις μεταφορές πιστώσεων μεταξύ ετών, τις συμβάσεις 
ΤΠ και το σύστημα πληρωμών για υπηρεσίες που παρέχονται από εθνικές αρχές·

6. επιδοκιμάζει τις προσπάθειες του Οργανισμού για περαιτέρω μείωση των εν λόγω 
μεταφορών· ζητεί από τον Οργανισμό να συνεχίσει τη διαδικασία αυτή προκειμένου να 
εφαρμοσθεί πλήρως η αρχή του ετήσιου χαρακτήρα όπως ζητήθηκε τα προηγούμενα έτη·

7. παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στο πλαίσιο των συμβάσεων ΤΠ λόγω σοβαρού 
σφάλματος το 2009· λαμβάνει υπό σημείωση το έργο του Οργανισμού σε ό, τι αφορά το 
σύστημα επικύρωσής του και τη χρήση όλων των εργαλείων για να περιορισθούν τυχόν 
ανθρώπινα λάθη στη διαδικασία·

8. σημειώνει το γεγονός ότι το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε περιορισμούς για τις 
μεταγενέστερες επαγγελματικές δραστηριότητες του πρώην εκτελεστικού Διευθυντή του 

                                               
1 ΕΕ L 18, 22.1.2000, σ. 1.
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Οργανισμού στις 17 Μαρτίου 2011, μετά από δημόσια διαμαρτυρία, την οποία 
υποστήριξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την απόφαση που είχε λάβει τον Ιανουάριο 
του 2011 να του επιτρέψει να ασκεί πλήρως τα νέα του καθήκοντα· υπενθυμίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι αντιπροσωπεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων επισκέφθηκε τον Οργανισμό τον Ιούνιο του 2011 για να 
παρακολουθήσει την υπόθεση και να λάβει περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με τις 
βελτιωμένες διαδικασίες· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι η επιτροπή, τον Ιούλιο του 2011 είχε 
ανταλλαγή απόψεων με τον ορισθέντα εκτελεστικό διευθυντή, στο πλαίσιο της οποίας 
συζητήθηκε εκ νέου το θέμα, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο 
μέλλον· 

9 σημειώνει ότι εφόσον το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεση παρακολούθησής του του 
Σεπτεμβρίου 2010 συνεχίζει να θεωρεί «ανεπαρκή» την «αποτίμηση της ανεξαρτησίας 
των εμπειρογνωμόνων», ο εκτελεστικός διευθυντής θα πρέπει να δημοσιοποιήσει 
κατάλογο όλων των σχετικών εμπλεκόμενων φαρμάκων και να αναφέρει με ποιο τρόπο 
σκοπεύει ο Οργανισμός να διορθώσει αυτές τις διαδικασίες·

10. υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες σε επίπεδο εκτελεστικής εξουσίας και διοίκησης του 
Οργανισμού για τη μεταρρύθμιση του συστήματος πληρωμών για υπηρεσίες που 
παρέχουν οι αρχές των κρατών μελών, οι οποίες πρέπει να βασίζονται ευκρινώς στις 
πραγματικές δαπάνες· ζητεί από το διοικητικό συμβούλιο να προχωρήσει επί του θέματος 
αυτού·

11. καλεί τον Οργανισμό να ενημερώνει δύο φορές ετησίως την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σχετικά με τη βελτιωμένη εφαρμογή των 
μέτρων που έχουν ληφθεί για το προσωπικό και τους εμπειρογνώμονες· εκτιμά, βάσει των 
διαθέσιμων στοιχείων, ότι μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή στον εκτελεστικό Διευθυντή 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων όσον αφορά τη εκτέλεση του προϋπολογισμού 
του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2010.
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