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Изменение  1 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за решение 1 

Параграф 1 

 
Предложение за решение Изменение 

1. освобождава от отговорност 

изпълнителния директор на 

Европейската агенция по лекарствата 

във връзка с изпълнението на бюджета 

на Агенцията за финансовата 2016 

година/отсрочва своето решение за 

освобождаване от отговорност на 

изпълнителния директор на 

Европейската агенция по 

лекарствата във връзка с 

изпълнението на бюджета на 

Агенцията за финансовата 2016 

година; 

1. освобождава от отговорност 

изпълнителния директор на 

Европейската агенция по лекарствата 

във връзка с изпълнението на бюджета 

на Агенцията за финансовата 2016 

година; 

Or. en 

 

Изменение  2 

Моника Маковей 

 

Предложение за решение 1 

Параграф 1 

 
Предложение за решение Изменение 

1. освобождава от отговорност 

изпълнителния директор на 

Европейската агенция по лекарствата 

във връзка с изпълнението на бюджета 

на Агенцията за финансовата 2016 

година/отсрочва своето решение за 

освобождаване от отговорност на 

изпълнителния директор на 

Европейската агенция по 

лекарствата във връзка с 

изпълнението на бюджета на 

Агенцията за финансовата 2016 

година; 

1. освобождава от отговорност 

изпълнителния директор на 

Европейската агенция по лекарствата 

във връзка с изпълнението на бюджета 

на Агенцията за финансовата 2016 

година; 

Or. en 
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Изменение  3 

Ришард Чарнецки, Нотис Мариас, Рафаеле Фито, Беата Гошевска, Рихард Сулик 

 

Предложение за решение 1 

Параграф 1 

 
Предложение за решение Изменение 

1. освобождава от отговорност 

изпълнителния директор на 

Европейската агенция по 

лекарствата във връзка с 

изпълнението на бюджета на 

Агенцията за финансовата 2016 

година/отсрочва своето решение за 

освобождаване от отговорност на 

изпълнителния директор на 

Европейската агенция по лекарствата 

във връзка с изпълнението на бюджета 

на Агенцията за финансовата 2016 

година; 

1. отсрочва своето решение за 

освобождаване от отговорност на 

изпълнителния директор на 

Европейската агенция по лекарствата 

във връзка с изпълнението на бюджета 

на Агенцията за финансовата 2016 

година; 

Or. en 

 

Изменение  4 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за решение 2 

Параграф 1 

 
Предложение за решение Изменение 

1. одобрява приключването на 

сметките на Европейската агенция по 

лекарствата за финансовата 2016 

година/отлага приключването на 

сметките на Европейската агенция 

по лекарствата за финансовата 2016 

година; 

1. одобрява приключването на 

сметките на Европейската агенция по 

лекарствата за финансовата 2016 

година; 

Or. en 

 

Изменение  5 

Барт Стас 
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от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 
Предложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва, че според доклада на 

Сметната палата след въвеждането на 

нова компютърна счетоводна система 

през 2011 г., отчитането на работния 

процес, свързан с поемането на 

задължения и изпълнението им, не е 

било достатъчно прозрачно; изразява 

съжаление за това, че макар този въпрос 

да е бил неколкократно обсъждан с 

Агенцията, тя не е предприела 

корективни действия; призовава 

Агенцията да предприеме корективни 

действия възможно най-скоро през 2018 

г. и да докладва на органа по 

освобождаване от отговорност относно 

тяхното изпълнение; 

2. отбелязва, че според доклада на 

Сметната палата след въвеждането на 

нова компютърна счетоводна система 

през 2011 г., отчитането на работния 

процес, свързан с поемането на 

задължения и изпълнението им, не е 

било достатъчно прозрачно; изразява 

съжаление за това, че макар този въпрос 

да е бил неколкократно обсъждан 

с Агенцията, тя не е предприела 

корективни действия; отбелязва 

даденото от Агенцията обяснение, че 

„[Агенцията] понастоящем работи за 

по-добро отчитане на 

функционалността на нейната 

финансова система, в съответствие с 

препоръките на Сметната палата“; 
призовава Агенцията да предприеме 

корективни действия възможно най-

скоро през 2018 г. и да докладва на 

органа по освобождаване от 

отговорност относно тяхното 

изпълнение; 

Or. en 

 

Изменение  6 

Петри Сарвама 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 
Предложение за резолюция Изменение 

3. отбелязва, че според доклада на 

Сметната палата Агенцията е сключила 

споразумения за корпоративни тарифи 

за настаняването на експерти с 25 

хотела в Лондон, без да приложи 

конкурентна процедура за възлагане на 

обществени поръчки; отбелязва, че при 

шест от хотелите плащанията през 2016 

3. отбелязва със загриженост, че 

според доклада на Сметната палата 

Агенцията е сключила споразумения за 

корпоративни тарифи за настаняването 

на експерти с 25 хотела в Лондон, без да 

приложи конкурентна процедура за 

възлагане на обществени поръчки; 

отбелязва, че при шест от хотелите 
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г. са надхвърлили лимита, определен от 

Финансовия регламент, над който се 

изисква открита или ограничена 

състезателна процедура за обществена 

поръчка; отбелязва със загриженост, 

че шестте споразумения за 

корпоративни тарифи и свързаните с тях 

плащания от 2016 г. на стойност от 

около 2 100 000 EUR са нередовни; 

отбелязва, че според отговора на 

Агенцията, тя ще намери и приложи 

решение във връзка с хотелските 

резервации през периода 2017 – 2018 г.; 

призовава Агенцията да докладва на 

органа по освобождаване от 

отговорност относно изпълнението на 

това решение; 

плащанията през 2016 г. са надхвърлили 

лимита, определен от Финансовия 

регламент, над който се изисква открита 

или ограничена състезателна процедура 

за обществена поръчка; изразява 

съжаление, че шестте споразумения за 

корпоративни тарифи и свързаните с тях 

плащания от 2016 г. на стойност от 

около 2 100 000 EUR са нередовни; 

отбелязва, че според отговора на 

Агенцията, тя ще намери и приложи 

решение във връзка с хотелските 

резервации през периода 2017 – 2018 г.; 

призовава Агенцията да докладва на 

органа по освобождаване от 

отговорност относно изпълнението на 

това решение; 

Or. en 

 

Изменение  7 

Петри Сарвама 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 
Предложение за резолюция Изменение 

9. изразява съжаление, че въз 

основа на общия брой места, заемани 

към 31 декември 2016 г. (включително 

договорно наетите лица), баланс между 

половете не е бил постигнат, тъй 

като съотношението е 69% жени 

спрямо 31% мъже; отбелязва обаче, че 

14 от общо 29 членове на висшето 

ръководство на Агенцията (48%) са 

жени; призовава Агенцията да вземе 

предвид въпроса с баланса между 

половете при наемането на нов персонал 

и да информира органа по 

освобождаване от отговорност в 

рамките на следващата процедура по 

освобождаване от отговорност за 

напредъка, постигнат в края на 

календарните 2017 и 2018 година; 

9. изразява съжаление, че въз 

основа на общия брой места, заемани 

към 31 декември 2016 г. (включително 

договорно наетите лица), 

съотношението между половете е 

било 69% жени спрямо 31% мъже; 

отбелязва обаче, че 14 от общо 29 

членове на висшето ръководство на 

Агенцията (48%) са жени; призовава 

Агенцията да вземе предвид въпроса с 

баланса между половете при наемането 

на нов персонал и да информира органа 

по освобождаване от отговорност в 

рамките на следващата процедура по 

освобождаване от отговорност за 

напредъка, постигнат в края на 

календарната 2017 година; 

Or. en 
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Изменение  8 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 
Предложение за резолюция Изменение 

14. отбелязва, че според доклада на 

Сметната палата от 2014 г. нататък в 

Агенцията са извършени две големи 

организационни реформи, включително 

вътрешно преназначаване на служители 

от висшето и средното управленско 

ниво; отбелязва освен това, че 

преразпределението на ключови 

служители в областта на 

информационните технологии и 

администрацията не е протекло 

успешно, което е довело до съществен 

риск от нестабилност за Агенцията и 

нейните дейности; отбелязва обаче, че 

според Агенцията организационните 

промени не са довели до нестабилност 

на Агенцията; отбелязва освен това, че 

няма въведена система за анализ на 

наличните умения, идентификация на 

потребностите и набиране и 

разпределение на необходимия 

персонал; призовава Агенцията да 

обърне специално внимание на тези 

въпроси, да подобри своето управление 

на човешките ресурси и да докладва на 

органа по освобождаване от 

отговорност за това; 

14. отбелязва, че според доклада на 

Сметната палата от 2014 г. нататък 

в Агенцията са извършени две големи 

организационни реформи, включително 

вътрешно преназначаване на служители 

от висшето и средното управленско 

ниво; отбелязва освен това, че 

преразпределението на ключови 

служители в областта на 

информационните технологии 

и администрацията не е протекло 

успешно, което е довело до съществен 

риск от нестабилност за Агенцията 

и нейните дейности; отбелязва обаче, че 

според Агенцията организационните 

промени, които бяха насочени към 

повишаване на оперативната 

ефективност и подобряване 

на изпълнението на стратегическите 

цели и които бяха подкрепени от 

управителния съвет на Агенцията, 
не са довели до нестабилност на 

Агенцията; отбелязва освен това, че 

няма въведена система за анализ на 

наличните умения, идентификация на 

потребностите и набиране 

и разпределение на необходимия 

персонал; призовава Агенцията да 

обърне специално внимание на тези 

въпроси, да подобри своето управление 

на човешките ресурси и да докладва на 

органа по освобождаване от 

отговорност за това; 

Or. en 

 

Изменение  9 

Барт Стас 
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от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 
Предложение за резолюция Изменение 

16. отбелязва, че според доклада на 

Сметната палата през 2014 г. 

Комисията, от името на над 50 

институции и агенции на Съюза, в това 

число и Агенцията, е подписала рамков 

договор с един доставчик за 

закупуването на софтуер, лицензи и 

осигуряването на свързаните с тях 

поддръжка на ИТ и консултантски 

услуги; отбелязва, че изпълнителят по 

договора действа като посредник между 

Агенцията и доставчиците, чиито 

услуги отговарят на потребностите ѝ; 

отбелязва, че за тези посреднически 

услуги изпълнителят по договора има 

право да получи комисионна, която 

възлиза на 2 до 9% от крайната цена на 

доставчиците; отбелязва, че през 2016 г. 

общата сума на плащанията към 

доставчика по рамковия договор е 

възлизала на 8 900 000 EUR; изразява 

съжаление за това, че Агенцията не е 

проверявала редовно цените и 

увеличенията, начислявани към 

офертите на доставчиците, нито 

фактурите, издадени на изпълнителя по 

рамковия договор; призовава Агенцията 

да обърне специално внимание на тези 

въпроси, редовно да проверява цените 

и да проучи начини за постигане на 

по-големи икономии в дейностите си; 

16. отбелязва, че според доклада на 

Сметната палата през 2014 г. 

Комисията, от името на над 50 

институции и агенции на Съюза, в това 

число и Агенцията, е подписала рамков 

договор с един доставчик за 

закупуването на софтуер, лицензи 

и осигуряването на свързаните с тях 

поддръжка на ИТ и консултантски 

услуги; отбелязва, че изпълнителят по 

договора действа като посредник между 

Агенцията и доставчиците, чиито 

услуги отговарят на потребностите ѝ; 

отбелязва, че за тези посреднически 

услуги изпълнителят по договора има 

право да получи комисионна, която 

възлиза на 2 до 9% от крайната цена на 

доставчиците; отбелязва, че през 2016 г. 

общата сума на плащанията към 

доставчика по рамковия договор е 

възлизала на 8 900 000 EUR; изразява 

съжаление за това, че Агенцията не е 

проверявала редовно цените 

и увеличенията, начислявани към 

офертите на доставчиците, 

нито фактурите, издадени на 

изпълнителя по рамковия договор; 

отбелязва обаче, че след 

констатацията на Сметната 

палата от октомври 2017 г. 
Агенцията проучи случая, което доведе 

до признаване от изпълнителя на 

неговата грешка и до очаквано 

възстановяване на приблизително 

12 000 EUR; отбелязва също така, че 

от октомври 2017 г. Агенцията е 

въвела специални вътрешни насоки; 

тези насоки включват системни 

проверки на категориите продукти и 

на съответните увеличения за всички 

котировки, получавани от Компарекс, 

на стойност над 60 000 EUR; 

Or. en 
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Изменение  10 

Денис де Йонг 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 16а. установява въз основа на 

информация от Агенцията, че 

провеждането на срещи преди 

подаването на заявления допринася за 

разработването на лекарства; 

отбелязва, че във връзка със срещите 

преди подаването на заявления 

експертите от Комитета по 

лекарствени продукти за хуманна 

употреба изпълняват ролята на 

консултанти и оценители на 

заявленията за разрешение за пускане 

на пазара; призовава Агенцията най-

малкото да публикува списък на 

дейностите преди подаването на 

заявление, след получаване на 

разрешението за пускане на пазара; 

Or. en 

 

Изменение  11 

Денис де Йонг 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 б (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 16 б. отбелязва, че одобряването на 

заявленията за разрешение за пускане 

на пазара се основава на три 

критерия: ефикасност, качество и 

безопасност; отбелязва, че следва да 

се добави четвърто изискване: 

добавена терапевтична стойност, 

като лекарството се сравни с най-

добрите налични лекарства, 

вместо да се сравнява с плацебо; 



PE618.255v01-00 10/17 AM\1146770BG.docx 

BG 

Or. en 

 

Изменение  12 

Моника Маковей, Ришард Чарнецки, Денис де Йонг, Рихард Сулик, Петри 

Сарвама, Патриция Шулин, Томаш Здеховски 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 
Предложение за резолюция Изменение 

19. отбелязва със задоволство, че 

декларациите за интереси на всички 

членове на управителния съвет са 

публикувани на уебсайта на Агенцията; 

отбелязва, че през 2016 г. не са били 

започнати процедури, свързани със 

случаи на злоупотреба с доверие във 

връзка с членове на управителния съвет; 

19. отбелязва със задоволство, че 

автобиографиите и декларациите за 

интереси на всички членове на 

управителния съвет са публикувани на 

уебсайта на Агенцията; отбелязва, че 

през 2016 г. не са били започнати 

процедури, свързани със случаи на 

злоупотреба с доверие във връзка с 

членове на управителния съвет; 

Or. en 

 

Изменение  13 

Денис де Йонг 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 20а. призовава Агенцията да даде 

пояснения във връзка с наемането на 

ИТ консултанти и зависимостта от 

тях при реализацията на проекти в 

областта на информационните 

технологии; отбелязва, че до 

започването на проектите не е била 

изготвена методика за изпълнението 

им, което е засегнало надзора и 

мониторинга от страна на 

ръководството; изразява 

загриженост относно ограничения 

контрол по отношение на външните 

консултанти в резултат на 

сключените договори и факта, че 

проектите са били изпълнявани от 
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разстояние и в други държави членки, 

което следователно е довело до 

закъснения в изпълнението на 

проектите; 

Or. en 

 

Изменение  14 

Моника Маковей, Денис де Йонг 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 20а. отбелязва, че преместването 

на Агенцията може да доведе до 

напускането на някои нейни 

служители; следователно призовава 

Агенцията да гарантира строго 

прилагане на правилата за 

„кадровата въртележка“ във всеки 

отделен случай; 

Or. en 

 

Изменение  15 

Моника Маковей 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 22 

 
Предложение за резолюция Изменение 

22. отбелязва, че Агенцията е приела 

насоките на Комисията относно 

вътрешните правила за подаването на 

сигнали за нарушения през ноември 

2014 г.; приветства приемането от 

управителния съвет на Агенцията на 

политика за разглеждане на докладите 

на външни организации по някои 

въпроси, попадащи в обхвата на 

нейните правомощия (т.е. външни 

правила относно подаването на сигнали 

за нарушения), през март 2017 г.; 

22. отбелязва, че Агенцията е приела 

насоките на Комисията относно 

вътрешните правила за подаването на 

сигнали за нарушения през ноември 

2014 г.; приветства приемането от 

управителния съвет на Агенцията на 

политика за разглеждане на докладите 

на външни организации по някои 

въпроси, попадащи в обхвата на 

нейните правомощия (т.е. външни 

правила относно подаването на сигнали 

за нарушения), през март 2017 г.; 

призовава звеното за вътрешен 
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контрол да извършва случайни 

проверки, в сътрудничество с 

ръководителите на подразделения, с 

цел засилване на мерките за 

откриване и възпиране на 

подозрително поведение; препоръчва 

на Агенцията да подложи на 

независима оценка своите политики 

относно конфликтите на интереси; 

Or. en 

 

Изменение  16 

Бенедек Явор, Барт  Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 22 a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 22а. изразява необходимостта от 

създаване на независим орган за 

разкриване, консултиране и сезиране, 

разполагащ с достатъчно финансови 

ресурси, който да помага на лицата, 

подаващи сигнали за нередности, да 

използват правилните канали за 

разкриване на наличната им 

информация относно евентуални 

нередности, които засягат 

финансовите интереси на Съюза, 

като същевременно защитава 

тяхната поверителност и предлага 

необходимите подкрепа и съвет; 

Or. en 

 

Изменение  17 

Моника Маковей 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 23 

 
Предложение за резолюция Изменение 

23. установява въз основа на 23. установява въз основа на 
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информация от Агенцията, че през 2016 

г. тя не е регистрирала вътрешни 

сигнали за нарушения и е получила от 

външен източник 18 доклада относно 

твърдения за нередности от регулаторен 

характер, които биха могли да окажат 

отрицателно въздействие върху 

общественото здраве; отбелязва, че 

Агенцията е предприела последващи 

действия във връзка с всеки от тези 

доклади, но не е установила никакви 

проблеми, свързани с 

безопасността/ефикасността, които да 

изискват предприемането на специални 

регулаторни действия; 

информация от Агенцията, че през 

2016 г. тя не е регистрирала вътрешни 

сигнали за нарушения и е получила от 

външен източник 18 доклада относно 

твърдения за нередности от регулаторен 

характер, които биха могли да окажат 

отрицателно въздействие върху 

общественото здраве; отбелязва, че 

Агенцията е предприела последващи 

действия във връзка с всеки от тези 

доклади, но не е установила никакви 

проблеми, свързани с 

безопасността/ефикасността, които да 

изискват предприемането на специални 

регулаторни действия; признава, че 

вътрешните процедури не са 

достатъчни за установяването на 

проблеми или нередности; призовава 

Агенцията да отнесе тези случаи до 

независим орган; 

Or. en 

 

Изменение  18 

Петри Сарвама 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 24 

 
Предложение за резолюция Изменение 

24. отбелязва, че през 2016 г. 

Агенцията е получила 823 заявления за 

достъп до документи, което 

представлява увеличение от 20% в 

сравнение с 2015 г.; отбелязва, че 

Агенцията е отговорила на 678 

заявления и е предоставила пълен 

достъп във връзка с 542 заявления, 17 

заявления са получили само частичен 

достъп, а 44 заявления са били 

отхвърлени; отбелязва, че във връзка с 

21 заявления Агенцията е посочила 

защитата на търговски интереси като 

причина за отказ за даване на достъп до 

документи; призовава Агенцията да 

гарантира, че при вземането на решения 

относно ограничаването на достъпа до 

документи поради защитата на 

24. отбелязва, че през 2016 г. 

Агенцията е получила 823 заявления за 

достъп до документи, което 

представлява увеличение от 20% в 

сравнение с 2015 г.; отбелязва, че 

Агенцията е отговорила на 678 

заявления и е предоставила пълен 

достъп във връзка с 542 заявления, 17 

заявления са получили само частичен 

достъп, а 44 заявления са били 

отхвърлени; отбелязва, че във връзка с 

21 заявления Агенцията е посочила 

защитата на търговски интереси като 

причина за отказ за даване на достъп до 

документи; призовава Агенцията да 

гарантира, че при вземането на решения 

относно ограничаването на достъпа до 

документи поради защитата на 
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търговски интереси тя отчита също така 

интересите на Съюза и на неговите 

граждани в областта на 

здравеопазването, като подхожда 

изключително сериозно към въпроса; 

търговски интереси тя отчита също така 

интересите на Съюза и на неговите 

граждани в областта на 

здравеопазването, като 

подхожда сериозно към въпроса и 

прилага съответните правила и 

разпоредби; 

Or. en 

 

Изменение  19 

Петри Сарвама 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 9 

 
Предложение за резолюция Изменение 

Бюджетиране, основано на 

изпълнението 

Основни постижения 

Or. en 

 

Изменение  20 

Петри Сарвама 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 

 
Предложение за резолюция Изменение 

30. отбелязва по-специално, че 

Агенцията ще бъде изправена пред 

допълнително работно натоварване и 

бюджетни нужди през периода на 

преместване и на преход 2018 – 2020 г., 

вследствие на решението на 

Обединеното кралство да се оттегли от 

Съюза; призовава Комисията да осигури 

допълнителен персонал и бюджетни 

средства през този период, за да се 

гарантира, че Агенцията ще може да 

продължи да изпълнява задачите си 

ефективно и същевременно да извършва 

всички необходими дейности, свързани 

с подготовката за преместването й през 

2019 г.; освен това предлага Агенцията, 

30. отбелязва по-специално, че 

Агенцията ще бъде изправена пред 

допълнително работно натоварване и 

бюджетни нужди през периода на 

преместване и на преход 2018 – 2020 г., 

вследствие на решението на 

Обединеното кралство да се оттегли от 

Съюза; призовава Комисията да 

осигури подходящ персонал и 

бюджетни средства през този период, за 

да се гарантира, че Агенцията ще може 

да продължи да изпълнява задачите си 

ефективно и същевременно да извършва 

всички необходими дейности, свързани 

с подготовката за преместването й през 

2019 г.; освен това предлага Агенцията, 
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в рамките на нормативните ограничения 

и в духа на доброто финансово 

управление, да бъде упълномощена да 

поддържа бюджетен резерв, генериран 

от приходи от такси, с цел посрещане на 

непредвидени разходи и 

неблагоприятни колебания в обменния 

курс, които може да възникнат през 

2018 г. и след това; 

в рамките на нормативните ограничения 

и в духа на доброто финансово 

управление, да бъде упълномощена да 

поддържа бюджетен резерв, генериран 

от приходи от такси, с цел посрещане на 

непредвидени разходи и 

неблагоприятни колебания в обменния 

курс, които може да възникнат през 

2018 г. и след това; 

Or. en 

 

Изменение  21 

Моника Маковей 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 31 a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 31а. приветства командировката 

на Парламента в Амстердам във 

връзка с временното бъдещо седалище 

на Агенцията, с цел събиране на 

актуална информация относно 

напредъка по двойното преместване 

и разработването на проекта за 

недвижима собственост, и 

подчертава ролята на Парламента в 

процеса на вземане на решение 

относно новото седалище; 

Or. en 

 

Изменение  22 

Петри Сарвама 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 

 
Предложение за резолюция Изменение 

33. отбелязва, че Сметната палата е 

предвидила параграф за обръщане на 

внимание за двете агенции със седалище 

в Лондон във връзка с решението на 

Обединеното кралство да се оттегли от 

33. отбелязва, че Сметната палата е 

предвидила параграф за обръщане на 

внимание за двете агенции със седалище 

в Лондон във връзка с решението на 

Обединеното кралство да се оттегли от 
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Съюза;  отбелязва, че предвид на 

решенията за бъдещото преместване на 

Агенцията, тя е обявила като условни 

задължения във финансовите си отчети 

сумата от близо 448 000 000 EUR за 

наем за оставащия период на договора 

за наем за времето между 2017 и 2039 г., 

тъй като в договора за наем не фигурира 

клауза за напускане; освен това 

отбелязва, че все още предстои да се 

изчислят условните задължения по 

отношение на другите разходи, 

свързани с преместването, като 

например преместване на служителите и 

техните семейства, предприемането на 

действия с цел намаляване на 

потенциалната загуба на местни и 

външни експерти, базирани в 

Обединеното кралство, и последващия 

риск за приемствеността на дейността; 

призовава Агенцията да информира 

органа по освобождаване от 

отговорност относно актуализираната 

оценка на разходите по преместването, 

която да включва задълженията във 

връзка с настоящата сграда; 

Съюза; отбелязва, че предвид на 

решенията за бъдещото преместване на 

Агенцията, тя е обявила като условни 

задължения във финансовите си отчети 

сумата от близо 448 000 000 EUR за 

наем за оставащия период на договора 

за наем за времето между 2017 и 2039 г., 

тъй като в договора за наем не фигурира 

клауза за напускане; настоятелно 

призовава Комисията да поеме 

отговорност за тези абсурдно големи 

задължения и заедно с Агенцията да 

договори приемливо решение с 

наемодателя; освен това отбелязва, че 

все още предстои да се изчислят 

условните задължения по отношение на 

другите разходи, свързани 

с преместването, като например 

преместване на служителите и техните 

семейства, предприемането на действия 

с цел намаляване на потенциалната 

загуба на местни и външни експерти, 

базирани в Обединеното кралство, 

и последващия риск за приемствеността 

на дейността; призовава Агенцията да 

информира органа по освобождаване от 

отговорност относно актуализираната 

оценка на разходите по преместването, 

която да включва задълженията във 

връзка с настоящата сграда; 

Or. en 

 

Изменение  23 

Денис де Йонг 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 

 
Предложение за резолюция Изменение 

34. отбелязва въз основа на доклада 

на Сметната палата, че 95% от бюджета 

на Агенцията за 2016 г. са финансирани 

от такси от фармацевтични компании, а 

5% – от средства на Съюза; отбелязва, 

че в бъдеще е възможен спад в 

приходите на Агенцията поради 

решението на Обединеното кралство 

34. отбелязва въз основа на доклада 

на Сметната палата, че 95% от бюджета 

на Агенцията за 2016 г. са финансирани 

от такси от фармацевтични компании, 

а 5% – от средства на Съюза; 

подчертава, че през 2016 г. 

финансирането от фармацевтични 

дружества се е увеличило в сравнение 
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да напусне Съюза; с 2015 г. и изразява загриженост 

относно влиянието на сектора върху 

Агенцията, като се има предвид тази 

зависимост; 

Or. en 

 


