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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 
te nemen:

1. is zeer verheugd over de rol die het Europees Geneesmiddelenbureau speelt bij de 
evaluatie van en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig 
gebruik in de Unie; 

2. wijst er nogmaals op dat de financiële middelen van het bureau enerzijds voortkomen uit 
de EU-begroting en anderzijds uit vergoedingen die door de farmaceutische industrie 
worden betaald voor het verkrijgen of verlengen van een EU-vergunning voor het in de 
handel brengen van geneesmiddelen; merkt op dat het bureau kon beschikken over een 
totale begroting van 208 400 000 euro, waarvan 33 600 000 euro nieuwe subsidies uit de 
begroting van de Unie; 

3. erkent dat het bureau bereid is om de belangenverklaringen van de bij de evaluatie van 
geneesmiddelen betrokken deskundigen openbaar te maken, maar betreurt dat veel 
deskundigen hun belangenverklaringen nog niet hebben gepubliceerd;

4. merkt op dat het aantal producten en diensten (adviezen, verslagen, wetenschappelijk 
advies, inspecties) is toegenomen ten opzichte van 2009; is ook verheugd over de 
tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 141/2000 van het Europees Parlement en de 
Raad van 16 december 1999 inzake weesgeneesmiddelen1 en spoort het bureau aan om 
stimulansen te blijven creëren voor het onderzoek naar en de ontwikkeling en het in de 
handel brengen van specifieke weesgeneesmiddelen;

5. herinnert eraan dat de Rekenkamer de jaarrekening van het bureau voor 2010 
betrouwbaar, wettig en regelmatig noemt; merkt niettemin op dat de Rekenkamer 
opmerkingen formuleerde met betrekking tot overdrachten, IT-contracten en de wijze 
waarop betaald wordt voor door de nationale overheden verleende diensten;

6. is verheugd over de inspanningen van het bureau om het aantal overdrachten verder te 
verminderen; verzoekt het bureau dit proces voort te zetten, teneinde volledig te voldoen 
aan het jaarperiodiciteitsbeginsel, zoals de vorige jaren gevraagd werd;

7. houdt naar aanleiding van een kapitale fout in 2009 toezicht op alle ontwikkelingen op het 
gebied van IT-contracten; merkt op dat het bureau inspanningen levert om zijn 
valideringssysteem te verbeteren en om met behulp van alle mogelijke hulpmiddelen het 
aantal menselijke fouten te beperken;

8. neemt nota van het feit dat de raad van bestuur op 17 maart 2011 beperkingen vastlegde 
betreffende de toekomstige activiteiten van de voormalige uitvoerend directeur, en dit na 
openlijk, door het Europees Parlement gesteund protest tegen het besluit van de raad van 
bestuur van januari 2011 om volledige toestemming te geven voor diens nieuwe 

                                               
1 PB L 18 van 22.1.2000, blz. 1.
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bezigheden; herinnert er in dit verband aan dat een delegatie van de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid in juni 2011 een bezoek aan het 
bureau heeft gebracht om deze zaak op te volgen en nadere informatie over de verbeterde 
procedures te verkrijgen; herinnert er voorts aan dat de commissie in juli 2011 de kwestie 
tijdens een gedachtewisseling met de voorgedragen uitvoerend directeur opnieuw aan de 
orde heeft gebracht om een dergelijk voorval in de toekomst te voorkomen;

9 merkt op dat indien de dienst Interne Audit in zijn follow-upverslag van september 2010 
de beoordeling van de onafhankelijkheid van de deskundigen nog steeds ontoereikend 
acht, de uitvoerend directeur een lijst van alle betrokken toegelaten geneesmiddelen 
openbaar moet maken en moet laten weten hoe het bureau van plan is deze procedures te 
verbeteren;

10. staat achter de inspanningen die het bureau op uitvoerend en administratief niveau levert 
met het oog op de hervorming van het systeem van betaling voor door de nationale 
overheden verleende diensten, dat duidelijk gebaseerd moet zijn op de werkelijke kosten; 
verzoekt de raad van bestuur met klem om hieraan te werken;

11. verzoekt de autoriteit de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
tweemaal per jaar in te lichten over de verbetering van de uitvoering van de maatregelen 
met betrekking tot het personeel en de deskundigen; is op grond van de beschikbare 
gegevens van mening dat de uitvoerend directeur van het Europees 
Geneesmiddelenbureau kwijting verleend kan worden met betrekking tot de uitvoering 
van de begroting van het bureau voor het begrotingsjaar 2010.
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