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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че през 2012 г. наличните ресурси на Агенцията по лекарствата са 
възлизали на 222 489 000 EUR, като 28 966 000 EUR от тях са били вноски от бюджета 
на ЕС; изразява задоволство, че 575 от 590-те налични длъжности са били заети и 
отбелязва, че назначените на работа договорно наети служители и командировани 
национални експерти до края на 2012 г. са били със 17 по-малко, отколкото през 
2011 г.;

2. приветства факта, че Сметната палата счита операциите, свързани с годишните 
отчети на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2012 година, за 
законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

3. отбелязва трите забележки, направени от Сметната палата във връзка с 
надеждността на отчетите, законосъобразността и редовността на операциите и 
управлението на бюджета; отбелязва отговора на Агенцията; счита, че обясненията на 
Агенцията във връзка с въвеждането на счетоводната система SAP за разпознаване с 
по-голяма точност на приходите за всички видове заявления за такси, както и 
информацията относно валидирането на счетоводната ѝ система за нематериални 
активи, за напълно достатъчни; трябва да посочи, че решението на Съда на ЕС относно 
метода за годишна корекция на заплатите за 2011 г. от 19 ноември 2013 г. също има 
своето отражение върху плащанията във връзка с корекционния коефициент, както и 
приложимия обменен курс на EUR към GBP, тъй като пакетът за корекции на заплатите 
включва и тези два въпроса; отправя покана към Агенцията, в тясно сътрудничество с 
Комисията, да намери решение в интерес на служителите в съответствие с правилата; 
си задава въпроса защо Палатата не е коментирала въпроса за плащането на училищни 
такси през предходните години, подкрепя даденото от Агенцията обяснение във връзка 
с плащането на училищни такси в отсъствието на Европейско училище;  отбелязва по-
малката сума пренесена за 2013 г. в сравнение с 2010 г. и 2011 г.; съзнава, че преносът е 
частично свързан с новото строителство; напомня на Агенцията обаче принципа на 
ежегодност по отношение на бюджета; 

4. отново посочва важната роля на Агенцията за защитата и подкрепата на 
общественото здраве и здравето на животните чрез оценката и контрола върху 
лекарствата, предназначени за хуманна или ветеринарна употреба; приветства 
политиката за справяне с конфликтите на интереси, последно актуализирана и приета 
от Управителния съвет през март 2012 г.;

5. препоръчва, въз основа на наличните факти, освобождаването от отговорност на 
изпълнителния директор на Европейската агенция по лекарствата във връзка с 
изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2012 година.


