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1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 

на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2014 година 

(2015/2171(DEC)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по 

лекарствата за финансовата 2014 година, 

– като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на 

Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2014 година, придружен от 

отговорите на Агенцията1, 

– като взе предвид декларацията за достоверност2 относно надеждността и точността 

на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях 

операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в 

съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС, 

– като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно 

освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на 

бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0069/2016), 

– като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС, 

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и 

на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 

Съвета3, и по-специално член 208 от него, 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета 

от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и 

контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване 

на Европейска агенция по лекарствата4, и по-специално член 68 от него, 

– като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 

19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в 

член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия 

регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности5, 

– като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 

септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в 

член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на 

                                                 
1 ОВ C 409, 9.11.2015 г., стр. 197. 
2 ОВ C 409, 9.11.2015 г., стр. 197. 
3 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1. 
4 ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1. 
5 OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72. 
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Съвета1, и по-специално член 108 от него, 

– като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на 

комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-

0114/2016), 

1. освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция по 

лекарствата във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 

2014 година; 

2. представя своите забележки в резолюцията по-долу; 

3. възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, 

която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската 

агенция по лекарствата, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури 

публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L). 

                                                 
1 ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42. 
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2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

относно приключването на сметките на Европейската агенция по лекарствата за 

финансовата 2014 година (2015/2171(DEC)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по 

лекарствата за финансовата 2014 година, 

– като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на 

Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2014 година, придружен от 

отговорите на Агенцията1, 

– като взе предвид декларацията за достоверност2 относно надеждността и точността 

на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях 

операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в 

съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС, 

– като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно 

освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на 

бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8-0069/2016), 

– като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС, 

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и 

на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 

Съвета3, и по-специално член 208 от него, 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета 

от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и 

контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване 

на Европейска агенция по лекарствата4, и по-специално член 68 от него, 

– като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 

19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в 

член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия 

регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности5, 

– като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 

септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в 

член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на 

                                                 
1 ОВ C 409, 9.11.2015 г., стр. 197. 
2 ОВ C 409, 9.11.2015 г., стр. 197. 
3 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1. 
4 ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1. 
5 OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72. 
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Съвета1, и по-специално член 108 от него, 

– като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на 

комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-

0114/2016), 

1. констатира, че окончателните годишни отчети на Европейската агенция по 

лекарствата са приложени към доклада на Сметната палата; 

2. одобрява приключването на сметките на Европейската агенция по лекарствата за 

финансовата 2014 година; 

3. възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния 

директор на Европейската агенция по лекарствата, на Съвета, Комисията и 

Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на 

Европейския съюз (серия L). 

                                                 
1 ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42. 
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване 

от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция 

по лекарствата за финансовата 2014 година (2015/2171(DEC)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 

2014 година, 

– като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на 

комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-

0114/2016), 

А. като има предвид, че според финансовите отчети на Европейската агенция по 

лекарствата („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2014 

година възлиза на 282 474 000 EUR, което представлява увеличение с 12,29% 

спрямо 2013 г.; като има предвид, че 12,53% от бюджета на Агенцията се 

осигуряват от бюджета на Съюза; 

Б. като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Европейската агенция 

по лекарствата за финансовата 2014 година („доклада на Сметната палата“) 

Сметната палата заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети 

на Агенцията за финансовата 2014 година са надеждни и че свързаните с тях 

операции са законосъобразни и редовни; 

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност 

за финансовата 2013 година 

1. отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че по отношение на един 

коментар, направен в доклада на Сметната палата за 2012 г. и отбелязан като 

„текущ“ в доклада на Сметната палата за 2013 г., са предприети коригиращи 

действия и че сега той е отбелязан като „завършен“ в доклада на Сметната палата; 

Коментари относно законосъобразността и редовността на операциите 

2. отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че Регламентът относно 

определянето на таксите на Агенцията1 предвижда определени крайни срокове за 

събирането на такси от заявителите и за съответните плащания от Агенцията за 

националните компетентни органи; отбелязва, че тези срокове не са били спазени 

при по-голямата част от операциите, проверени от Сметната палата; констатира въз 

основа на информация от Агенцията, че тя е преработила и рационализирала 

основните си оперативни процедури, включително процедурите за одобряване на 

финансиране и събиране на такси; отбелязва, че по-нататъшното автоматизиране на 

                                                 
1 Член 10, параграф 1 и член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 297/95 относно дължимите такси на 

Европейската агенция за оценка на лекарствените продукти. 
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тези процедури беше планирано да бъде извършено от Агенцията до края на 2015 г.; 

призовава Агенцията да предприеме всички допълнителни стъпки, които са 

необходими, за да гарантира цялостното изпълнение на своите отговорности в 

областта на фармакологичната бдителност и ефективното докладване пред органа 

по освобождаване от отговорност за предприетите коригиращи мерки по този 

въпрос; 

Бюджет и финансово управление 

3. припомня, че, както е посочено във финансовия ѝ регламент, бюджетните приходи 

на Европейската агенция по лекарствата („Агенцията“) се основават на парични 

средства, получени под формата на финансов принос от Съюза, на такси за 

заявленията за разрешителни за пускане на пазара на фармацевтични продукти и за 

дейности, последващи разрешението, както и за различни административни 

дейности; 

4. отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година са 

довели до висока степен на изпълнение на бюджета от 94,32%; изразява съжаление 

обаче, че това представлява намаление с 2,44% в сравнение с предходната година; 

отбелязва също така, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за 

плащания е 82,30%; изразява съжаление съответно и тук, че това представлява 

намаление с 3,98% спрямо 2013 г.; 

5. отбелязва, че анулираните бюджетни кредити през 2014 г. са в размер на 16 054 189 

EUR (5,68% от окончателните бюджетни кредити); освен това отбелязва, че 

Агенцията е зависима от приходите от такси и че размерът на анулираните 

бюджетни кредити не показва забавяния в изпълнението на работната програма на 

Агенцията; посочва, че тези анулирани бюджетни кредити съответстват на 

бюджетните кредити от несъбрани приходи в размер на 10 688 070 EUR в края на 

годината, което създава общ положителен резултат от 1,90% от окончателните 

бюджетни кредити; 

Поети задължения и преноси 

6. отбелязва със задоволство равнището на пренесените от Агенцията бюджетни 

кредити за поети задължения; отбелязва по-конкретно, че автоматичните преноси 

към финансовата 2015 година представляват 17,7% от пренесените бюджетни 

кредити за поети задължения и че няма неавтоматични преноси; отбелязва освен 

това, че при годишния одит на Сметната палата не са констатирани съществени 

проблеми по отношение на равнището на преносите през 2014 г., и приветства 

Агенцията за спазването на принципа на ежегодност и за своевременното 

изпълнение на нейния бюджет; 

7. призовава Агенцията да намали във възможно най-голяма степен равнището на 

бюджетните кредити за поети задължения, пренасяни за бъдещи периоди, за да 

засили прозрачността и отчетността; 

Трансфери 

8. отбелязва, че според годишния отчет за дейността, както и според констатациите на 
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Сметната палата равнището и естеството на трансферите през 2014 г. са останали в 

границите на финансовите правила; констатира въз основа на информация от 

Агенцията, че през 2014 г. тя е извършила девет трансфера в размер на общо 29 811 

800 EUR или 11,85% от окончателните бюджетни кредити; отбелязва по-конкретно, 

че прехвърлените бюджетни кредити са били използвани предимно за разходи за 

бизнес развитие на информационните технологии, плащания за докладчици и други 

корекции на административните бюджетни позиции; 

Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал 

9. отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че тя продължава да подобрява 

процедурите за набиране на персонал и планиране на ресурсите, за да увеличи броя 

на заделените за изпълнение на оперативни задачи човешки ресурси; установява въз 

основа на доклада на Сметната палата, че през 2014 г. Агенцията е сключила рамков 

договор на стойност 15 000 000 EUR за консултантски услуги по управление на 

високо равнище, който обхваща периода 2014 – 2017 г.; отбелязва, че целите и 

предвидените дейности не са достатъчно конкретно посочени, за да се оправдае 

решението за обществена поръчка или обема на поръчката; поради това призовава 

Агенцията, в интерес на прозрачността и отчетността, да уточни целите и 

дейностите, които трябва да бъдат изпълнени; отбелязва също така, че Сметната 

палата не е открила доказателства, че управителният съвет на Агенцията е бил 

консултиран относно решението за възлагане на поръчката; установява въз основа 

на информация от Агенцията, че в този случай консултирането на управителния ѝ 

съвет не се е изисквало съгласно финансовите правила; 

10. изисква Агенцията да прилага стриктно мерките, отнасящи се до преценката и 

изключването по отношение на обществените поръчки, като във всички случаи се 

извършват подходящи цялостни проверки, и да прилага критериите за изключване, 

за да не се допускат дружества в случай на конфликт на интереси, което е от 

съществено значение за защитата на финансовите интереси на Съюза; 

11. констатира, че Агенцията е повишила прозрачността на своите процедури за 

набиране на персонал, като е публикувала статуса на текущите външни процедури и 

статуса на списъците с одобрени кандидати на външния си уебсайт, и че освен това 

е подобрила документацията, свързана с процедурите за набиране на персонал; 

12. отбелязва, че консултативният комитет по обществените поръчки и договорите 

(ККОПД), който беше създаден през 2012 г. с цел да разглежда обществените 

поръчки преди подписването им от името на Агенцията, е извършил преглед на 73 

досиета през 2014 г.; отбелязва, че през 2014 г. съгласно процедури за възлагане на 

обществени поръчки са сключени 28 нови договора за възлагане на обществени 

поръчки на стойност над 25 000 EUR, докато през 2013 г. са сключени 30 договора, 

а през 2012 г. – 43; 

13. констатира, че Агенцията използва системата за ранно предупреждение на 

Комисията и има достъп до база данни, която ѝ позволява да проверява 

финансовото състояние на потенциалните изпълнители; отбелязва, че ККОПД и 

съответният разпоредител с бюджетни кредити са предупредени за всички 

установени рискове; приветства създаването на централната служба за снабдяване 

през декември 2014 г., която цели да подобри ефикасността и ефективността на 
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управлението на обществените поръчки и договорите на Агенцията, като 

същевременно гарантира спазването на приложимия регламент; 

14. приветства факта, че 580 от 599-те налични длъжности са били заети към края на 

2014 г. и че 210 договорно наети лица, командировани национални експерти и 

служители от агенциите за трудова заетост са били наети от Агенцията; приветства 

факта, че процентът на заетите длъжности е нараснал в сравнение с 2013 г.; 

отбелязва, че делът на договорно наетите служители, командированите национални 

експерти и служителите от агенциите за трудова заетост е нараснал в сравнение с 

2013 г.; приветства Агенцията за това, че заделя 79% от човешките си ресурси за 

изпълнение на оперативни задачи, и отбелязва, че това представлява леко 

намаление в сравнение с положението през 2013 г.; 

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност 

15. отбелязва, въз основа на информация от Агенцията, публикуването на нейната 

преразгледана политика за разглеждане на декларациите за интереси на членовете 

на научния комитет и експертите през ноември 2014 г., която влезе в сила през 

януари 2015 г.; констатира, че Агенцията е определила кои са преките и косвените 

интереси и е наредила на всички експерти да декларират всички преки и косвени 

интереси в годишните си декларации за интереси; отбелязва освен това, че се 

прилагат ограничения за експертите, които са декларирали преки или косвени 

интереси, които зависят от дейността, в която участват, като се запазва 

политическото разграничение между тези интереси в съответствие с приложимото 

законодателство; 

16 насърчава Агенцията да подобри повишаването на осведомеността във връзка с 

политиката относно конфликтите на интереси сред своите служители, успоредно с 

текущите дейности за повишаване на осведомеността и включването на почтеността 

и прозрачността като задължителна точка в разискванията по време на процедурите 

за набиране на персонал и обсъждането на постигнатите резултати;  

17. призовава за общо подобряване на предотвратяването и борбата с корупцията чрез 

възприемане на цялостен подход, като се започне с по-добър публичен достъп до 

документи и по-строги правила относно конфликтите на интереси, въвеждането или 

подобряването на регистрите за прозрачност и предоставянето на достатъчно 

средства за правоприлагащи мерки, както и чрез по-добро сътрудничество между 

държавите членки, а също и със съответни трети държави; 

18. призовава Агенцията да подобри своите процедури и практики, които имат за цел да 

гарантират финансовите интереси на Съюза, и да допринася активно за ориентирана 

към резултатите процедура по освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета; 

19. отбелязва, че през декември 2014 г. управителният съвет на Агенцията е приел 

стратегия за борба с измамите, разработена в рамките на общия подход към 

децентрализираните агенции, който беше приет през юли 2012 г. от Парламента, 

Съвета и Комисията; освен това отбелязва, че обхватът на стратегията за борба с 

измамите не обхваща „регулаторните измами“, които се разглеждат чрез други 

механизми, като например инспекциите; констатира въз основа на информация от 
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Агенцията, че евентуалното разширяване на обхвата на стратегията с цел включване 

на този вид измами ще бъде преразгледано; 

20 изразява дълбока загриженост, че въпреки установените слабости във 

функционирането на фармакологичната бдителност, през март 2014 г. Агенцията е 

стартирала пилотен проект за адаптивно лицензиране – без подкрепата нито на 

Парламента, нито на Съвета, като прилагането на адаптивни методи ще измести 

задължението за предоставяне на доказателства от периода преди пускане на пазара 

към периода след това, което ще доведе до положение, при което прибързаното 

разрешаване за пускане на пазара може да се превърне в норма; 

21. призовава Агенцията да обърне специално внимание на защитата на лицата, 

подаващи сигнали за нередности, в контекста на Директивата на Европейския 

парламент и на Съвета относно закрилата на неразкрити ноу-хау и търговска 

информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и 

разкриване, която предстои скоро да бъде приета; подчертава, че Агенцията би 

следвало да осигури максимална прозрачност на достъпа до клиничните доклади, и 

одобрява решението на Агенцията да публикува активно данните относно 

съответните клинични изследвания; 

Вътрешен контрол 

23. отбелязва, че през 2014 г. Агенцията е провела административна процедура по 

отношение на своя отдел за информация, комуникация и технологии (ИКТ); 

отбелязва, че са докладвани съществени слабости в управленския контрол, които 

крият значителни оперативни и финансови рискове за Агенцията; отбелязва въз 

основа на информация от Агенцията, че в административния разследващ доклад до 

изпълнителния директор на Агенцията не са докладвани значителни финансови 

рискове; отбелязва, че е съставен и изпълнен план за действия за преодоляването на 

тези проблеми; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от 

отговорност за ефективността на предприетите мерки след тяхната оценка; 

24. отбелязва, че Агенцията е извършила оценка на ефективността на ключовите си 

системи за вътрешен контрол през 2014 г.; отбелязва, че констатациите от оценката 

показват, че вътрешният контрол на Агенцията е функционирал добре през 

годината, като не са отчетени пропуски, които излагат Агенцията на установените 

рискове; 

Вътрешен одит 

25. отбелязва, че през 2013 г. Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) е 

извършила одит на управлението на отношенията със заинтересованите страни и 

комуникацията в Агенцията, който показва, че тези области се управляват 

ефективно; отбелязва освен това, че IAS е представила своя доклад относно 

ангажиментите за консултантска дейност във връзка с управлението на проекти в 

областта на информационните технологии, извършено в края на 2013 г.; отбелязва, 

че този доклад констатира няколко слабости, които Агенцията се е ангажирала да 

преодолее, като направи промени в своята структура и вътрешна отчетност; 

отбелязва със задоволство, че към края на годината няма неизпълнени критични 

препоръки и че действията във връзка с две много важни препоръки са били в 
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рамките на договорения срок, посочен в плановете за действие на Агенцията; 

26. отбелязва, че през 2014 г. структурата за вътрешен одит на Агенцията е извършила 

одити в няколко области, като към края на годината няма неизпълнени критични 

препоръки; 

Други коментари 

27. приветства Агенцията за годишното докладване по въпросите на околната среда; 

28. припомня, че Регламентът относно таксите за фармакологична бдителност1 беше 

публикуван в Официален вестник на Европейския съюз на 27 юни 2014 г. и се 

прилага по отношение на процедури, считано от 26 август 2014 г., въпреки че 

годишните такси за подпомагане на системите за информационни технологии и 

дейностите за наблюдение на литературата няма да се събират до 2015 г.; би желал 

да подчертае, че този регламент вече позволява на Агенцията да събира такси от 

титулярите на разрешения за търговия за финансиране на дейностите по 

фармакологична бдителност, извършвани на ниво ЕС, по отношение на 

лекарствените продукти за хуманна употреба; изтъква, че посоченият доход служи 

за изплащането на възнаграждения на националните компетентни органи за научни 

оценки, извършени от докладчиците от Комитета на EMA за оценка на риска в 

областта на фармакологичната бдителност, и допринася за покриване на разходите 

за дейности по фармакологична бдителност на Агенцията; 

° 

° ° 

29. по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от 

отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 

[xx xxxx 2016 г.]2 [относно резултатите от дейността, финансовото управление и 

контрола на агенциите]. 

                                                 
1 Регламент (EС) № 658/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно таксите, 

дължими на Европейската агенция по лекарствата за извършване на дейности по фармакологична 

бдителност по отношение на лекарствените продукти за хуманна употреба (OВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 

112). 
2 Приети текстове от тази дата, P[8_TA(-PROV)(2016)0000]. 
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22.1.2016 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 
И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

на вниманието на комисията по бюджетен контрол 

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на 

Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2014 година 

(2015/2171(DEC)) 

Докладчик по становище: Джовани Ла Вия 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, 

което ще приеме, следните предложения: 

1. припомня, че, както е посочено във Финансовия регламент, бюджетните приходи на 

Европейската агенция по лекарствата („Агенцията“) се основават на парични 

средства, получени под формата на финансов принос от Европейския съюз, на такси 

за заявленията за разрешителни за пускане на пазара на фармацевтични продукти и 

на дейности, последващи разрешението, както и за различни административни 

дейности; 

2. припомня, че Регламентът относно таксите за фармакологична бдителност1 беше 

публикуван в Официален вестник на Европейския съюз на 27 юни 2014 г. и се 

прилага по отношение на процедури, считано от 26 август 2014 г., въпреки че 

годишните такси за подпомагане на системите за информационни технологии и 

дейностите за наблюдение на литературата няма да се събират до 2015 г.; би желал 

да подчертае, че този регламент вече позволява на Агенцията да събира такси от 

титулярите на разрешения за търговия за финансиране на дейностите по 

фармакологична бдителност, извършвани на ниво ЕС, по отношение на 

лекарствените продукти за хуманна употреба; изтъква, че посоченият доход служи 

за изплащането на възнаграждения на националните компетентни органи за научни 

оценки, извършени от докладчиците от Комитета на EMA за оценка на риска в 

                                                 
1  Регламент (EС) № 658/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно таксите, 

дължими на Европейската агенция по лекарствата за извършване на дейности по фармакологична 

бдителност по отношение на лекарствените продукти за хуманна употреба (OВ L 189, 27.6.2014 г., стр. 

112). 
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областта на фармакологичната бдителност и допринася за покриване на разходите 

за дейности по фармакологична бдителност на Агенцията; 

3. отбелязва, че разрешените бюджетни кредити в първоначалния бюджет на 

Агенцията за 2014 г. възлизаха на 297 169 000 EUR, което е с 28,33 % повече от тези 

в първоначалния бюджет за 2013 г. (231 560 000 EUR) и че през 2014 г. бяха внесени 

два коригиращи бюджета главно поради намалението на приходите от предоставени 

услуги, възлизащо на 8 000 000 EUR и намаляване на поисканото финансово 

участие на Съюза в размер на 6 000 000 EUR; 

4. отбелязва, че в резултат на това наличните ресурси на Агенцията за 2014 г. бяха в 

размер на 282 474 000 EUR, което представлява увеличение от 12,3 % в сравнение с 

2013 г., което се дължи основно на общото увеличение на броя на заявленията през 

2014 г.; отбелязва, че 80,09 % от всички приходи са получени от оценката на 

лекарства и от други дейности, свързани със стопанската дейност, и че вноската от 

Съюза осигурява около 11 % от приходите през 2014 г. (29 936 000 EUR, 

включително специалната помощ за намаляване на таксите за лекарствени продукти 

сираци от 9 432 100 EUR); би желал да подчертае, че тази сума представлява 0,021% 

от цялостния бюджет на Съюза; 

5. отбелязва, че що се отнася до бюджетните кредити за поети задължения, сумата от 

7,6 милиона EUR не беше използвана от Агенцията, поради преразглеждането на 

тегловния коефициент за заплатите за 2011 и 2012 г. (6 млн. евро), и корекцията на 

отчетите за 2012 г., поискана от Сметната палата, след което бюджетният резултат 

на Агенцията за 2012 г. се оказа отрицателен в голяма степен от предвиденото; 

отбелязва освен така, че 2 милиона евро все още може да бъдат прехвърлени като 

субсидия за друга агенция (Евроюст), като по този начин сумата от 5,6 млн. EUR ще 

остане неизползвана; 

6. отбелязва, че що се отнася до бюджетните кредити за плащания са били усвоени 

всички бюджетни кредити за 2014 г., както и че степента на изпълнение се равнява 

на 95,8 %, което представлява сума в размер на 1,5 млн. EUR неизползвани 

бюджетни кредити; отбелязва също така, че посоченото непълно усвояване 

съответства на неусвоените целеви приходи (бюджетния резултат на Агенцията за 

2013 г.), които се усвояват повторно през 2015 г.; 

7. приветства факта, че 580 от 599-те налични длъжности са били заети към края на 

2014 г. и че 210 договорно наети лица и командировани национални експерти са 

били наети от Агенцията; приветства факта, че процентът на заети длъжности 

нарасна в сравнение с 2013 г.; отбелязва, че делът на договорно наетите служители, 

командированите национални експерти и персоналът от агенциите за трудова 

заетост е нараснал в сравнение с 2013 г.; приветства Агенцията затова, че заделя 

79 % от човешките си ресурси за изпълнение на оперативни задачи и отбелязва, че 

това представлява леко намаление в сравнение с положението през 2013 г.; 

8. отново посочва важната роля на Агенцията за защитата и подкрепата на 

общественото здраве и здравето на животните чрез оценката и контрола върху 

лекарствата, предназначени за хуманна или ветеринарна употреба; отбелязва 

публикуването през ноември 2014 г. на преразгледаната политика на Агенцията за 

разглеждане на декларациите за интереси на членовете на научния комитет и 
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експертите и приветства факта, че съответните ревизии се изразяват в по-

балансиран подход за разглеждане на декларациите за интереси и да стремят към 

действително ограничаване на участието на експерти с евентуални конфликти на 

интереси в работата на Агенцията, като в същото време се запазва възможността на 

Агенцията да има достъп до най-добрите налични експертни познания; подчертава, 

че Агенцията би следвало да осигури максимална прозрачност на достъпа до 

клиничните доклади и одобрява решението на Агенцията да публикува активно 

данните относно съответните клинични изследвания; 

9. отбелязва със загриженост, че въпреки регламентът за таксите на Агенцията1, който 

определя датите за дължимото събиране на такси от заявители и свързаните с тях 

плащания на Агенцията към националните компетентни органи, съответните 

срокове не са били спазени при повечето от операциите, одитирани от Сметната 

палата, и призовава Агенцията да спазва определените дати; 

10. отбелязва, че Сметната палата констатира, че през 2014 г., вследствие на 

административна процедура, която се извършва от Агенцията, са отбелязани 

значителни слабости в контрола на управлението, което предполага значими 

оперативни и финансови рискове за Агенцията; отбелязва, че е разработен и се 

прилага план за действие за решаване на проблема и призовава Агенцията да 

направи подробна оценка на ефективността на предприетите мерки; 

11. отбелязва, че през 2014 г. Агенцията е сключила рамков договор на стойност 15 

милиона евро (който обхваща периода от 2014 до 2017 г.) за консултантски услуги 

по управление на високо равнище; изразява съжаление, че целите и дейностите, 

които трябва да се изпълнят, не са достатъчно конкретни, за да се обоснове 

вземането на решение за възлагане на поръчка или обема на договора, както и че 

няма доказателства, че управителният съвет е бил консултиран относно решението 

за възлагане на поръчката, което би било уместно предвид естеството и стойността 

на договора, въпреки че Финансовият регламент не го изисква; 

12. приветства Агенцията за годишното докладване по въпросите на околната среда; 

13. приветства разработването и приемането от страна на Агенцията през 2014 г. на 

стратегия за борба с измамите; 

14. приветства факта, че Сметната палата обяви операциите, свързани с годишните 

отчети на Агенцията за финансовата 2014 година, за законосъобразни и редовни във 

всички съществени аспекти; 

15. препоръчва, въз основа на наличните факти, освобождаването от отговорност на 

изпълнителния директор на Европейската агенция по лекарствата във връзка с 

изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2014 година. 

 

                                                 
1 Регламент (ЕО) № 297/95 на Съвета от 10 февруари 1995 г. относно таксите, дължими на Европейската 

агенция за оценка на лекарствените продукти (ОВ L 035, 15.2.1995 г., стр. 1). 



 

PE569.754v03-00 16/17 RR\1091620BG.doc 

BG 

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ 
В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 

Дата на приемане 21.1.2016    

Резултат от окончателното гласуване +: 

–: 

0: 

49 

10 

9 

Членове, присъствали на 

окончателното гласуване 

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo 

Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit 

Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, 

Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas 

Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta 

Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, 

Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli 

Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, 

Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, 

Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus 

Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-

Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian 

Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, 

Damiano Zoffoli 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming 

Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey 

Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, 

Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, 

Carlos Zorrinho 

Заместници (чл. 200, пар. 2), 

присъстващи на окончателното 

гласуване 

Daniel Dalton 

 
 

 



 

RR\1091620BG.doc 17/17 PE569.754v03-00 

 BG 

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ 
ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ 

Дата на приемане 4.4.2016    

Резултат от окончателното гласуване +: 

–: 

0: 

15 

3 

0 

Членове, присъствали на 

окончателното гласуване 

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, 

Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, 

Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, 

Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, 

Tomáš Zdechovský 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Marian-Jean Marinescu 

Заместници (чл. 200, пар. 2), 

присъстващи на окончателното 

гласуване 

Bodil Valero 

 
 


