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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 περιλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. σημειώνει ότι το 2012 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων διέθετε πόρους ύψους 
222.489.000 ευρώ, από τα οποία 28.966.000 ευρώ ήσαν συνεισφορές από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι από τις 590 
διαθέσιμες θέσεις είχαν πληρωθεί 575 και σημειώνει ότι στα τέλη του 2012 
απασχολούνταν 160 συμβασιούχοι υπάλληλοι και αποσπασμένοι εθνικοί 
εμπειρογνώμονες, δηλαδή 17 λιγότεροι από ό,τι το 2011·

2. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ανακοινώνει ότι οι 
υποκείμενες στους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 
πράξεις για το οικονομικό έτος 2012 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και 
κανονικές·

3. παραδέχεται τα τρία σχόλια του Ελεγκτικού Συνεδρίου που επικεντρώνονται στην 
αξιοπιστία των λογαριασμών, στη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων και 
στη δημοσιονομική διαχείριση· παραδέχεται την απάντηση του οργανισμού· θεωρεί 
ότι οι εξηγήσεις που έδωσε ο Οργανισμός για την καθιέρωση του λογιστικού 
συστήματος SAP με σκοπό να καταγράφονται ακριβέστερα τα έσοδα για παντός 
είδους τέλη καθώς και οι πληροφορίες για την επικύρωση του λογιστικού του 
συστήματος για τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού είναι απολύτως ικανοποιητικές· 
πρέπει να επισημάνει ότι η απόφαση που ελήφθη τη 19η Νοεμβρίου 2013 από το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μέθοδο μισθολογικής αναπροσαρμογής 
έχει επίσης συνέπειες για τις πληρωμές όσον αφορά τον διορθωτικό συντελεστή 
καθώς και για την εφαρμοστέα συναλλαγματική ισοτιμία από EUR σε GBP καθώς η 
δέσμη ρυθμίσεων για τη μισθολογική αναπροσαρμογή περιλαμβάνει επίσης τα δύο 
αυτά ζητήματα· καλεί τον Οργανισμό, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, να βρει 
λύση προς το συμφέρον των εργαζομένων και σε συμμόρφωση προς τους κανόνες· 
αναρωτιέται γιατί το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν σχολίασε το ζήτημα των διδάκτρων που 
καταβάλλονται στα σχολεία κατά τα προηγούμενα έτη, υποστηρίζει την 
επιχειρηματολογία του Οργανισμού όσον αφορά την καταβολή σχολικών διδάκτρων 
ελλείψει ενός ευρωπαϊκού σχολείου· σημειώνει το μειωμένο ποσό που μεταφέρθηκε 
στο 2013 σε σύγκριση με το 2010 και το 2011· γνωρίζει ότι η μεταφορά έχει εν μέρει 
σχέση με το νέο κτιριακό έργο  υπενθυμίζει ωστόσο στον Οργανισμό την αρχή της 
ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού· 

4. επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικός ο ρόλος του Οργανισμού στην προστασία και την 
προαγωγή της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων μέσω της αξιολόγησης και 
εποπτείας των φαρμάκων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση· επιδοκιμάζει την 
πολιτική για τη διαχείριση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, που 
επικαιροποιήθηκε και προσυπογράφηκε τελευταία από το διοικητικό συμβούλιο τον 
Μάρτιο 2012·
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5. συνιστά, στη βάση των διαθέσιμων στοιχείων, να χορηγηθεί απαλλαγή στον 
εκτελεστικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2012.


