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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påminner om hur viktigt Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) 
arbete är, genom att myndigheten tillhandahåller EU:s medlemsstater och 
EU:s institutioner den allra bästa vetenskapliga rådgivning i alla frågor som rör 
utvärderingen av kvaliteten, säkerheten och effektiviteten i samband med 
humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel.

2. Europaparlamentet anser att ansvarsfrihetsförfarandet är ett lämpligt instrument för 
Europaparlamentet, vilket kräver ett beslut som grundas på fakta och underbyggda 
argument. I detta sammanhang påminner parlamentet om de gällande bestämmelserna, 
dvs. tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i och anställningsvillkoren för övriga anställda 
i Europeiska gemenskaperna, budgetförordningen för Europeiska gemenskaperna, 
respektive byrås inrättandeförordning samt de specifika policyer och förfaranden som 
inrättats av myndigheten.

3. Europaparlamentet är fast övertygat om att man måste vidta nödvändiga åtgärder om de 
gällande bestämmelserna inte skulle följas. I sådana fall måste myndigheten utarbeta 
en handlingsplan som syftar till att åtgärda bristerna, och dess genomförande bör 
övervakas av Europaparlamentet. Parlamentet eller unionslagstiftaren måste ta sig an 
dessa problem genom att ändra nuvarande bestämmelser och förfaranden så att eventuella 
kryphål täpps till.

4. Europaparlamentet har noggrant noterat den utförliga skriftväxlingen mellan 
EFSA:s administration och CONT:s föredragande före och efter beslutet i kammaren om 
att skjuta upp beslutet att bevilja ansvarsfrihet.

5. Europaparlamentet har redan tagit upp problemen med stora överföringar, den tidigare 
verkställande direktörs senare yrkesverksamhet, avsaknaden av intresseförklaringar från 
ett antal experter som deltar i utvärderingen av läkemedel, vilket även påpekades 
i internrevisionens (IAS) uppföljningsrapport, samt styrelsens ännu inte genomförda 
beslut, från dess första yttrande till det ansvariga utskottet, att reformera 
betalningssystemet för tjänster som tillhandahålls av medlemsstaternas myndigheter. 
Parlamentet anser att EMA redan har ansträngt sig ordentligt för att skärpa sina interna 
förfaranden för att garantera sina experters och sin personals oberoende, och har begärt att 
bli informerat två gånger per år om det förbättrade genomförandet av de åtgärder som har 
vidtagits i detta avseende.

6. Europaparlamentet påpekar än en gång att revisionsrätten gjorde iakttagelser avseende 
överföringar, IT-kontrakt samt betalningssystemet för tjänster som tillhandahålls av 
medlemsstaternas myndigheter, men ansåg att myndighetens räkenskaper för 2010 var 
tillförlitliga, lagliga och korrekta.

7. Europaparlamentet anser det värt att notera att det ansvariga utskottet håller nära kontakt 
med myndigheten genom att inbjuda dess direktör till diskussioner minst en gång per år, 
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genom att ha en kontaktperson som man har utsett bland sina ledamöter samt genom att 
besöka myndigheten vartannat år. Parlamentet påminner om att det senaste besöket ägde 
rum i juni 2011.

8. Europaparlamentet välkomnar allmänt sett överenskommelsen om det gemensamma 
uttalandet om ett gemensamt tillvägagångssätt från Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens sida när det gäller decentraliserade organ. Parlamentet påminner om att 
vissa element som är viktiga för beviljandet av ansvarsfrihet har tagits upp. Färdplanen för 
uppföljning av det gemensamma tillvägagångssättet kommer att vederbörligen behandla 
dessa frågor.

9. Europaparlamentet anser dock att beslutet om att bevilja EMA ansvarsfrihet inte kan 
baseras på ytterligare krav, t.ex. OECD:s riktlinjer, när efterlevnaden av dessa krav varken 
har krävts officiellt av unionslagstiftaren eller varit nödvändig genom särskilda 
arrangemang inom byråerna när de varit föremål för förfarandet för beviljande av 
ansvarsfrihet. Parlamentet uppmanar EU-institutionerna att undersöka huruvida det är 
tillrådligt att inkludera ytterligare obligatoriska riktlinjer i en eventuell gemensam ram för 
EU:s samtliga institutioner och organ.

10. Europaparlamentet anser därför, på grundval av den information som finns tillgänglig, att 
verkställande direktören för Europeiska läkemedelsmyndigheten kan beviljas ansvarsfrihet 
för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2010.


