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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută călduros activitatea Agenției Europene pentru Medicamente în evaluarea și 
supravegherea medicamentelor pentru uz uman și veterinar în Uniune; 

2. subliniază din nou faptul că bugetul agenției este finanțat atât din bugetul Uniunii, cât și 
din onorariile plătite de industria farmaceutică pentru obținerea sau menținerea unei 
autorizații de introducere pe piața comunitară; ia act de faptul că bugetul general al 
agenției a fost de 208 400 000 EUR, din care 33 600 000 EUR reprezentând subvenție 
nouă de la bugetul Uniunii; 

3. recunoaște disponibilitatea AEM de a publica declarațiile de interese ale experților care 
participă la evaluarea medicamentelor; dar regretă că mulți dintre aceștia nu au publicat 
încă declarațiile de interese;

4. ia act de creșterea numărului de produse și servicii (avize, rapoarte, consiliere științifică, 
inspecții) față de anul 2009; este mulțumit, de asemenea, de aplicarea Regulamentului 
(CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 1999 
privind medicamentele orfane1 și încurajează agenția să își continue acțiunile de a oferi 
stimulente pentru cercetarea, dezvoltarea și introducerea pe piață a medicamentelor orfane 
desemnate;

5. reamintește faptul că, în opinia Curții de Conturi, conturile Agenției pentru 2010 sunt 
fiabile și conforme cu legile și reglementările în vigoare; remarcă, totuși, că s-au efectuat 
observații de către Curtea de Conturi privind reportările, contractele de TI și sistemul de 
plată pentru serviciile furnizate de autoritățile naționale;

6. salută eforturile agenției de a reduce și mai mult reportările; solicită agenției să continue 
acest proces pentru a aplica integral principiul anualității, conform solicitărilor din anii 
anteriori;

7. supraveghează toate acțiunile întreprinse în cadrul contractelor de TI din cauza unei erori 
majore survenite în anul 2009; ia act de activitatea agenției de consolidare a sistemului de 
validare și de utilizare a tuturor instrumentelor pentru a contracara erorile umane care apar 
în cadrul procesului;

8. ia act de adoptarea de către consiliul de administrație la 17 martie 2011 a unor restricții 
privind activitățile profesionale ulterioare ale fostului director executiv, în urma 
protestului public susținut de Parlamentul European cu privire la decizia din ianuarie 2011 
de autorizare deplină a noilor activități ale directorului; reamintește, în acest context, că o 
delegație a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară a vizitat 
Agenția în iunie 2011 pentru a monitoriza acest caz și pentru a obține informații 

                                               
1 JO L 18, 22.1.2000, p. 1.
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suplimentare cu privire la procedurile îmbunătățite; reamintește, de asemenea, că această 
Comisie a avut un schimb de vederi cu directorul executiv nominalizat în iulie 2011, în 
cadrul căruia aspectul a fost din nou dezbătut, pentru a se evita astfel de cazuri în viitor;

9 constată că, în cazul în care serviciul de audit intern, în raportul său de monitorizare din 
septembrie 2010, constată în continuare „evaluarea necorespunzătoare a independenței 
experților”, directorul executiv al Agenției ar trebui să publice o listă a tuturor 
medicamentelor autorizate în chestiune și să comunice modul în care Agenția
intenționează să rectifice aceste proceduri;

10. sprijină toate eforturile depuse de conducerea și de administrația agenției de a reforma 
sistemul de plată pentru serviciile furnizate de autoritățile statelor membre, care ar trebui 
să se bazeze în mod clar pe costurile reale; solicită consiliului de administrație să continue 
demersurile în această privință;

11. invită Autoritatea să informeze semestrial Comisia pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară cu privire la progresele înregistrate în aplicarea măsurilor referitoare 
la personal și la experți;  consideră, pe baza datelor disponibile, că se poate acorda 
directorului executiv al Agenției Europene pentru Medicamente descărcarea de gestiune 
pentru execuția bugetului agenției aferent exercițiului financiar 2010.
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