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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. constată că, în 2012, Agenția Europeană pentru Medicamente a avut la dispoziție 
resurse în valoare de 222 489 000 EUR, din care 28 966 000 EUR au reprezentat 
contribuții de la bugetul UE; își exprimă satisfacția cu privire la faptul că 575 din cele 
590 de posturi disponibile au fost ocupate și constată că, până la sfârșitul anului 2012, 
au fost angajați 160 de agenți contractuali și de experți naționali detașați, cu 17 mai 
puțini decât în 2011;

2. salută anunțul Curții de Conturi, prin care aceasta constată legalitatea și regularitatea, 
sub toate aspectele semnificative, ale tranzacțiilor subiacente conturilor anuale ale 
Agenției Europene pentru Medicamente pentru exercițiul financiar 2012;

3. ia act de cele trei comentarii formulate de Curtea de Conturi, care vizează fiabilitatea 
conturilor, legalitatea și regularitatea tranzacțiilor, precum și gestionarea bugetului; ia 
act de răspunsul Agenției; consideră explicația oferită de Agenție cu privire la 
introducerea sistemului contabil SAP pentru a recunoaște cu mai multă precizie 
veniturile pentru toate tipurile de taxe pentru cereri, precum și informația privind 
validarea sistemului său contabil pentru imobilizările necorporale drept pe deplin 
suficiente; trebuie să sublinieze că decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene 
privind metoda de calcul a salariilor pentru anul 2011, adoptată la 19 noiembrie 2013, 
are, de asemenea, consecințe și asupra plăților în ceea ce privește coeficientul de 
corecție, precum și asupra cursului de schimb EUR-GBP aplicabil, deoarece pachetul 
legislativ privind ajustarea salariilor include și aceste două chestiuni; invită Agenția să 
găsească, în strânsă cooperare cu Comisia, o soluție în interesul angajaților și în 
conformitate cu normele; se întreabă de ce Curtea de Conturi nu a formulat nicio 
observație cu privire la chestiunea achitării taxelor școlare în anii anteriori și susține 
argumentul Agenției legat de plata taxelor de școlarizare în lipsa unei Școli europene; 
ia act de valoarea redusă a sumelor reportate în 2013, față de cele reportate din 2010 și 
2011; ia act de faptul că sumele reportate sunt legate parțial de noul proiect imobiliar; 
reamintește Agenției, cu toate acestea, principiul anualității bugetului; 

4. reafirmă rolul important al Agenției în protejarea și promovarea sănătății publice și a 
sănătății animale, prin evaluarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și 
veterinar; salută politica de gestionare a conflictelor de interese, actualizată ultima 
oară și aprobată de Consiliul de administrație în martie 2012;

5. recomandă, pe baza datelor disponibile, să se acorde directorului executiv al Agenției 
Europene pentru Medicamente descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului 
Agenției aferent exercițiului financiar 2012.


