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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. merkt op dat het Europees Geneesmiddelenbureau in 2012 kon beschikken over een 
begroting van EUR 222.489.000, waarvan EUR 28.966.000 afkomstig van bijdragen uit 
de EU-begroting; is tevreden dat 575 van de 590 beschikbare posten eind 2011 bekleed 
waren en merkt op dat er 160 arbeidscontractanten en gedetacheerde nationale 
deskundigen in dienst waren eind 2012, d.w.z. 17 minder dan in 2011;

2. is verheugd dat de Rekenkamer van mening is dat de onderliggende verrichtingen bij de 
jaarrekening van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2012 op 
alle materiële punten wettig en regelmatig zijn;

3. neemt kennis van de drie opmerkingen van de Rekenkamer in verband met de 
betrouwbaarheid van de rekeningen, met de wettigheid en regelmatigheid van de 
transacties en met het budgettair beheer; is bekend met het antwoord van het bureau; 
vindt dat het bureau ruim voldoende uitleg heeft gegeven over de invoering van het SAP-
boekhoudsysteem met het oog op een preciezere vaststelling van de inkomsten voor alle 
soorten van vergoedingsaanvragen, alsook voldoende informatie heeft verstrekt over de 
validering van zijn boekhoudsysteem voor immateriële activa; wenst op te merken dat het 
besluit van het Hof van Justitie van 19 november 2013 over de salarismethode voor 2011 
ook gevolgen heeft voor betalingen met betrekking tot de aanpassingscoëfficiënt alsook 
de toepasselijke wisselkoers EUR/GBP, aangezien het salarisaanpassingspakket ook deze 
twee aspecten omvat; verzoekt het bureau om in nauwe samenwerking met de Commissie 
een oplossing te zoeken die in het belang is van de werknemers en in overeenstemming 
met de regels; vraagt zich af waarom de Rekenkamer geen opmerkingen heeft gegeven 
over de kwestie van schoolgeldbetalingen in afgelopen jaren; steunt de argumentatie van 
het bureau inzake de betaling van schoolgeld wanneer er geen Europese School is; heeft 
kennis van genomen van het lagere bedrag dat naar 2013 is overgedragen in vergelijking 
met 2010 en 2011; is zich ervan bewust dat de overdracht voor een gedeelte verband 
houdt met het nieuwe bouwproject; herinnert het bureau evenwel aan het 
jaarperiodiciteitsbeginsel voor de begroting; 

4. wijst nogmaals op de rol die het bureau vervult om de volks- en dierengezondheid te 
beschermen en te bevorderen door geneesmiddelen voor menselijk of veterinair gebruik 
te beoordelen en te controleren; verwelkomt het beleid inzake het aanpakken van situaties 
van belangenconflicten dat in maart 2012 laatst is bijgewerkt en onderschreven door de 
bestuursraad;

5. beveelt op grond van de beschikbare gegevens aan de uitvoerend directeur van het 
Europees Geneesmiddelenbureau kwijting te verlenen voor de uitvoering van de 
begroting van het bureau voor het begrotingsjaar 2012.


