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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. benadrukt het belang van het werk van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), 
aangezien het de EU-lidstaten en EU-instellingen het best mogelijke wetenschappelijke 
advies geeft met betrekking tot vragen inzake de evaluatie van de kwaliteit, veiligheid en 
doeltreffendheid van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik;

2. vindt dat het Europees Parlement met het verlenen van kwijting een geldig instrument 
heeft, dat een beslissing op basis van feitelijke en wezenlijke argumenten vereist; brengt 
binnen deze context de huidige regels in herinnering, met name het Statuut van de 
ambtenaren van de Europese Unie en de regeling welke van toepassing is op de andere 
personeelsleden van de Unie, het Financieel Reglement van toepassing op de algemene 
begroting van de Europese Gemeenschappen, de oprichtingsverordening van het Bureau 
in kwestie en specifieke binnen het Bureau opgestelde beleidslijnen en procedures; 

3. is er rotsvast van overtuigd dat nodige maatregelen moeten worden genomen als de 
huidige regels niet worden nageleefd; vindt dat in deze gevallen het Bureau een actieplan 
moet opstellen om de tekortkomingen te verhelpen, dat de uitvoering ervan gecontroleerd 
moet worden door het Europees Parlement en dat het Europees Parlement of de Europese 
wetgever deze problemen moet aanpakken door de huidige regels en regelgeving te 
veranderen teneinde de mogelijke lacunes weg te werken; 

4. heeft kennis genomen van de gedetailleerde correspondentie tussen de administratie van 
de EMA en de CONT-rapporteur voor en na de beslissing in de plenaire vergadering om 
het verlenen van kwijting uit te stellen; 

5. heeft de problematiek van hoge overdrachten, de toekomstige professionele activiteiten 
van de voormalig uitvoerend directeur, de ontbrekende belangenverklaringen van een 
aantal deskundigen die betrokken zijn bij de evaluatie van geneesmiddelen die tevens in 
het follow-upverslag van de dienst Interne audit zijn opgenomen en het te late besluit van 
de directie om de wijze waarop betaald wordt voor door de overheden van de lidstaten 
verleende diensten te hervormen reeds behandeld in haar eerste advies aan de 
verantwoordelijke commissie; is van mening dat het EMA al aanzienlijke inspanningen 
heeft geleverd ter versterking van de interne procedures om de onafhankelijkheid van de 
deskundigen en personeelsleden te waarborgen, en heeft gevraagd tweemaal per jaar op de 
hoogte te worden gesteld van de verbeterde uitvoering van de op dit gebied getroffen 
maatregelen;

6. benadrukt opnieuw dat de Rekenkamer opmerkingen heeft geformuleerd met betrekking 
tot overdrachten, IT-contracten en de wijze waarop betaald wordt voor door de nationale 
overheden verleende diensten, maar dat ze de jaarrekening van het Bureau voor 2010 
betrouwbaar, wettig en regelmatig heeft genoemd;

7. vindt het vermeldenswaardig dat de verantwoordelijke commissie in nauw contact staat 



PE494.538v01-00 4/4 PA\909720NL.doc

NL

met het Bureau door de uitvoerend directeur minstens eenmaal per jaar uit te nodigen voor 
een gedachtewisseling, door onder zijn leden een contactpersoon te hebben aangesteld en 
door het Bureau elke twee jaar te bezoeken; herinnert eraan dat het laatste bezoek in juni 
2011 plaatsvond; 

8. is in het algemeen verheugd over de overeenkomst inzake de gezamenlijke verklaring 
over en gemeenschappelijke aanpak van het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie van gedecentraliseerde agentschappen; brengt in herinnering dat bepaalde 
voor de kwijting belangrijke elementen aangepakt en behandeld zijn; gelooft dat de 
routekaart over de follow-up van de gemeenschappelijke aanpak ten volle rekening zal 
houden met deze punten; 

9. is van mening dat het kwijtingsbesluit voor het EMA niet gebaseerd mag zijn op 
bijkomende vereisten, zoals richtsnoeren van de OESO, wanneer niet officieel is gevraagd 
om de tenuitvoerlegging van deze vereisten tijdens de kwijtingsprocedure in kwestie door 
de EU-wetgever noch door specifieke regelingen binnen de agentschappen; nodigt de 
Europese instellingen uit om na te gaan of het opportuun is bijkomende richtsnoeren op te 
nemen in een mogelijk gemeenschappelijk kader voor alle Europese instellingen en 
organen en zich eraan te houden; 

10. is op grond van de beschikbare gegevens van mening dat de uitvoerend directeur van het 
Europees Geneesmiddelenbureau kwijting verleend kan worden met betrekking tot de 
uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2010.


