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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară recomandă Comisiei pentru 
control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază importanţa rolului Agenţiei Europene pentru Medicamente în asigurarea 
evaluării şi supravegherii medicamentelor de uz uman şi veterinar;

2. constată că, în 2008, bugetul Agenţiei Europene pentru Medicamente s-a ridicat la 182,9 
milioane EUR faţă de 163,1 milioane EUR în exerciţiul precedent; constată în plus că 
agenţia a primit o contribuţie comunitară cu 2,4% mai mică decât în 2007, această 
contribuţie comunitară fiind de 34 de milioane EUR în 2008;

3. subliniază faptul că venitul din onorariile pentru serviciile de evaluare constituie 
principala sursă de venit a agenţiei, el reprezentând 70,2% din venitul total pentru 2008;
reafirmă, în acest context, importanţa instrumentului veniturilor alocate conceput pentru 
agenţiile ale căror venituri depind de onorarii pentru a face faţă evoluţiilor imprevizibile 
ale pieţei;

4. regretă că nivelul reportărilor este ridicat, şi anume de peste 20 de milioane EUR pentru 
cheltuielile aferente tehnologiei informaţiei pentru un program de reglementare a 
medicamentelor, program care vine în contradicţie cu principiul anualităţii; încurajează, în 
acest caz, agenţia să depună eforturi pentru a respecta Regulamentul financiar, deoarece 
această situaţie din sectorul tehnologiei informaţiei există deja de mai mulţi ani;

5. ia act de practica îndelungată a agenţiei de a încheia contracte „forward” (contracte de 
schimb valutar la termen) cu scopul de a îşi acoperi o parte din bugetul administrativ 
împotriva riscului de fluctuaţii nefavorabile ale cursului de schimb al lirei sterline; se 
aşteaptă ca agenţia să gestioneze cu prudenţă astfel de tranzacţii; îndeamnă constituirea 
unui grup de lucru pentru a observa şi monitoriza îndeaproape strategia de acoperire;

6. remarcă faptul că schema de personal autorizată prevede 481 de posturi în 2008, dintre 
care 469 erau ocupate la sfârşitul lui 2008; constată că, în 2008, au fost recrutate încă 41 
de persoane ca personal de sprijin (auxiliari, agenţi contractuali, experţi naţionali detaşaţi), 
efectivul de personal ajungând la 587 de persoane;

7. consideră, pe baza datelor disponibile, că se poate acorda directorului executiv al Agenţiei 
Europene pentru Medicamente descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului AEM 
aferent exerciţiului financiar 2008.


