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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetkontroludvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. bemærker, at Det Europæiske Lægemiddelagentur i 2012 havde 222 489 000 EUR til 
sin rådighed, hvoraf 28 966 000 kom fra EU-budgettet; glæder sig over, at 575 af de 590 
stillinger var blevet besat, og at 160 kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter var 
ansat ved udgangen af 2012, hvilket er 17 færre end i 2011;

2. glæder sig over, at Revisionsretten har meddelt, at den anser de transaktioner, der 
ligger til grund for Det Europæiske Lægemiddelagenturs årsregnskab for regnskabsåret 2012, 
for i alle væsentlige henseender at være lovlige og formelt rigtige;

3. anerkender de tre af Revisionsrettens bemærkninger, som fokuserer på regnskabernes 
rigtighed, transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed og budgetforvaltning; anerkender 
agenturets svar; anser de forklaringer, som agenturet har fremlagt vedrørende indførelsen af 
SAP-regnskabssystemet med henblik på med større præcision at indregne indtægter fra alle 
gebyrtyper samt oplysninger om validering af regnskabssystemet for immaterielle aktiver, 
som fuldt ud tilstrækkelige;  gør opmærksom på, at EU-Domstolens afgørelse af 19. 
november 2013 om metoden til justering af lønningerne for 2011 også har konsekvenser for 
betalinger med hensyn til justeringskoefficienten, såvel som for den gældende valutakurs fra 
EUR til GBP, idet lønjusteringspakken også omfatter disse to spørgsmål;  opfordrer agenturet 
til i tæt samarbejde med Kommissionen at finde en løsning til gavn for de ansatte og i 
overensstemmelse med reglerne; undrer sig over, hvorfor Revisionsretten ikke de foregående 
år har udtalt sig om spørgsmålet om gebyrer, der skal betales til skoler, og støtter agenturets 
argumentation med hensyn til betaling af skolepenge, da der ikke findes en Europaskole; 
bemærker, at det beløb, der er fremført til 2013, er lavere end i 2010 og 2011; er klar over, at 
fremførslen delvist er forbundet med det nye byggeprojekt; minder dog agenturet om 
princippet om etårighed i forbindelse med budgettet; 

4. gentager agenturets betydningsfulde rolle for så vidt angår beskyttelse og fremme af 
folkesundheden og dyrs sundhed gennem vurdering og overvågning af lægemidler til human 
eller veterinær brug; bifalder agenturets politik for håndtering af interessekonflikter, der 
senest blev opdateret og godkendt af bestyrelsen i marts 2012;

5. anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at der meddeles decharge til 
eksekutivdirektøren for Det Europæiske Lægemiddelagentur for gennemførelsen af agenturets 
budget for regnskabsåret 2012.


