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Amendamentul  1 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunerea de decizie 1 

Punctul 1 

 
Propunerea de decizie Amendamentul 

1. acordă directorului executiv al 

Agenției Europene pentru Medicamente 

descărcarea de gestiune pentru execuția 

bugetului Agenției aferent exercițiului 

financiar 2016 / amână decizia sa de a 

acorda directorului executiv al Agenției 

Europene pentru Medicamente 

descărcarea de gestiune pentru execuția 

bugetului Agenției aferent exercițiului 

financiar 2016; 

1. acordă directorului executiv al 

Agenției Europene pentru Medicamente 

descărcarea de gestiune pentru execuția 

bugetului Agenției aferent exercițiului 

financiar 2016; 

Or. en 

 

Amendamentul  2 

Monica Macovei 

 

Propunerea de decizie 1 

Punctul 1 

 
Propunerea de decizie Amendamentul 

1. acordă directorului executiv al 

Agenției Europene pentru Medicamente 

descărcarea de gestiune pentru execuția 

bugetului Agenției aferent exercițiului 

financiar 2016 / amână decizia sa de a 

acorda directorului executiv al Agenției 

Europene pentru Medicamente 

descărcarea de gestiune pentru execuția 

bugetului Agenției aferent exercițiului 

financiar 2016; 

1. acordă directorului executiv al 

Agenției Europene pentru Medicamente 

descărcarea de gestiune pentru execuția 

bugetului Agenției aferent exercițiului 

financiar 2016; 

Or. en 
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Amendamentul  3 

Ryszard Czarnecki, Notis Marias, Raffaele Fitto, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Propunerea de decizie 1 

Punctul 1 

 
Propunerea de decizie Amendamentul 

1. acordă directorului executiv al 

Agenției Europene pentru Medicamente 

descărcarea de gestiune pentru execuția 

bugetului Agenției aferent exercițiului 

financiar 2016 / amână decizia sa de a 

acorda directorului executiv al Agenției 

Europene pentru Medicamente descărcarea 

de gestiune pentru execuția bugetului 

Agenției aferent exercițiului financiar 

2016; 

1. amână decizia sa de a acorda 

directorului executiv al Agenției Europene 

pentru Medicamente descărcarea de 

gestiune pentru execuția bugetului Agenției 

aferent exercițiului financiar 2016; 

Or. en 

 

Amendamentul  4 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunerea de decizie 2 

Punctul 1 

 
Propunerea de decizie Amendamentul 

1. aprobă închiderea conturilor 

Agenției Europene pentru Medicamente 

pentru exercițiul financiar 2016 / amână 

închiderea conturilor Agenției Europene 

pentru Medicamente pentru exercițiul 

financiar 2016; 

1. aprobă închiderea conturilor 

Agenției Europene pentru Medicamente 

pentru exercițiul financiar 2016; 

Or. en 

 

Amendamentul  5 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 
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Punctul 2 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. constată, din raportul Curții, că, de 

la introducerea unui nou sistem informatic 

de contabilitate în 2011, raportarea privind 

fluxul și gradul de utilizare al 

angajamentelor nu a fost suficient de 

transparentă; regretă că, deși acest aspect i-

a fost semnalat Agenției în repetate 

rânduri, nu s-a luat nicio măsură corectivă 

în acest sens; invită Agenția să aplice 

măsurile corective cât mai curând posibil 

în 2018 și să informeze autoritatea care 

acordă descărcarea de gestiune cu privire la 

aplicarea acestora; 

2. constată, din raportul Curții, că, de 

la introducerea unui nou sistem informatic 

de contabilitate în 2011, raportarea privind 

fluxul și gradul de utilizare al 

angajamentelor nu a fost suficient de 

transparentă; regretă că, deși acest aspect i-

a fost semnalat Agenției în repetate 

rânduri, nu s-a luat nicio măsură corectivă 

în acest sens; ia act de explicația Agenției, 

potrivit căreia „[Agenția] depune în 

prezent eforturi pentru a consolida 

funcția de raportare a sistemului său 

financiar, în conformitate cu 

recomandările Curții”; invită Agenția să 

aplice măsurile corective cât mai curând 

posibil în 2018 și să informeze autoritatea 

care acordă descărcarea de gestiune cu 

privire la aplicarea acestora; 

Or. en 

 

Amendamentul  6 

Petri Sarvamaa 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. constată, din raportul Curții, că 

Agenția a încheiat cu 25 de hoteluri din 

Londra acorduri privind tarife preferențiale 

pentru servicii de cazare pentru experții săi, 

fără să fi recurs la o procedură 

concurențială de achiziții; ia act de faptul 

că, în cazul a șase hoteluri, plățile efectuate 

în 2016 s-au situat peste pragul din 

Regulamentul financiar care impune 

organizarea unei proceduri concurențiale 

deschise sau restrânse; observă cu 

îngrijorare că cele șase acorduri vizând 

utilizarea unor tarife preferențiale și plățile 

3. constată cu preocupare, din 

raportul Curții, că Agenția a încheiat cu 

25 de hoteluri din Londra acorduri privind 

tarife preferențiale pentru servicii de cazare 

pentru experții săi, fără să fi recurs la o 

procedură concurențială de achiziții; ia act 

de faptul că, în cazul a șase hoteluri, plățile 

efectuate în 2016 s-au situat peste pragul 

din Regulamentul financiar care impune 

organizarea unei proceduri concurențiale 

deschise sau restrânse; regretă că cele șase 

acorduri vizând utilizarea unor tarife 

preferențiale și plățile efectuate în temeiul 
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efectuate în temeiul acestora în 2016, care 

se ridică la aproximativ 2 100 000 EUR, 

sunt, prin urmare, neconforme cu 

reglementările în vigoare; constată că 

Agenția a răspuns că va identifica și va 

pune în practică o soluție pentru rezervările 

la hotel în 2017-2018; invită Agenția să 

informeze autoritatea care acordă 

descărcarea de gestiune cu privire la 

punerea în practică a soluției în cauză; 

acestora în 2016, care se ridică la 

aproximativ 2 100 000 EUR, sunt, prin 

urmare, neconforme cu reglementările în 

vigoare; constată că Agenția a răspuns că 

va identifica și va pune în practică o soluție 

pentru rezervările la hotel în 2017-2018; 

invită Agenția să informeze autoritatea care 

acordă descărcarea de gestiune cu privire la 

punerea în practică a soluției în cauză; 

Or. en 

 

Amendamentul  7 

Petri Sarvamaa 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. regretă că, în ceea ce privește toate 

posturile ocupate la 31 decembrie 2016 

(inclusiv agenții contractuali), nu s-a atins 

echilibrul de gen, proporția fiind de 69 % 

femei și 31 % bărbați; observă, cu toate 

acestea, că, în ceea ce privește personalul 

de conducere, 14 din cele 29 de posturi (48 

%) ale Agenției sunt ocupate de femei; 

invită Agenția să ia în considerare 

echilibrul de gen când recrutează personal 

nou și să informeze autoritatea care acordă 

descărcarea de gestiune în cadrul 

următoarei proceduri de descărcare de 

gestiune privind progresele înregistrate la 

sfârșitul anilor calendaristici 2017 și 2018; 

9. regretă că, în ceea ce privește toate 

posturile ocupate la 31 decembrie 2016 

(inclusiv agenții contractuali), raportul 

echilibrului de gen era de 69 % femei și 

31 % bărbați; observă, cu toate acestea, că, 

în ceea ce privește personalul de 

conducere, 14 din cele 29 de posturi (48 %) 

ale Agenției sunt ocupate de femei; invită 

Agenția să ia în considerare echilibrul de 

gen când recrutează personal nou și să 

informeze autoritatea care acordă 

descărcarea de gestiune în cadrul 

următoarei proceduri de descărcare de 

gestiune privind progresele înregistrate la 

sfârșitul anului calendaristic 2017; 

Or. en 

 

Amendamentul  8 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 
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Punctul 14 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. constată, din raportul Curții, că, din 

2014, Agenția a trecut prin două 

reorganizări de amploare, inclusiv printr-un 

proces de redistribuire internă a posturilor 

de conducere de nivel superior și 

intermediar; constată, de asemenea, că 

redistribuirea personalului-cheie în 

domeniul IT și în cel administrativ nu a 

fost o reușită, ceea ce a cauzat un risc de 

instabilitate semnificativ pentru Agenție și 

operațiunile sale; observă totuși că Agenția 

consideră că nu s-a confruntat cu 

instabilitate ca urmare a schimbărilor 

organizaționale; ia act și de faptul că nu 

există niciun sistem cu ajutorul căruia să se 

poată realiza o analiză a disponibilității 

competențelor, să se identifice lacunele 

existente și să se recruteze și să se 

redistribuie personal corespunzător; invită 

Agenția să acorde mai multă atenție acestor 

aspecte, să își îmbunătățească gestionarea 

resurselor umane și să prezinte situația 

autorității care acordă descărcarea de 

gestiune; 

14. constată, din raportul Curții, că, din 

2014, Agenția a trecut prin două 

reorganizări de amploare, inclusiv printr-un 

proces de redistribuire internă a posturilor 

de conducere de nivel superior și 

intermediar; constată, de asemenea, că 

redistribuirea personalului-cheie în 

domeniul IT și în cel administrativ nu a 

fost o reușită, ceea ce a cauzat un risc de 

instabilitate semnificativ pentru Agenție și 

operațiunile sale; observă totuși că Agenția 

consideră că nu s-a confruntat cu 

instabilitate ca urmare a schimbărilor 

organizaționale care vizează creșterea 

eficienței operaționale și realizarea de 

progrese în îndeplinirea obiectivelor 

strategice și care au fost sprijinite de 

Consiliul de administrație al Agenției; ia 

act și de faptul că nu există niciun sistem 

cu ajutorul căruia să se poată realiza o 

analiză a disponibilității competențelor, să 

se identifice lacunele existente și să se 

recruteze și să se redistribuie personal 

corespunzător; invită Agenția să acorde 

mai multă atenție acestor aspecte, să își 

îmbunătățească gestionarea resurselor 

umane și să prezinte situația autorității care 

acordă descărcarea de gestiune; 

Or. en 

 

Amendamentul  9 

Bart Staes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. constată, din raportul Curții, că, în 

2014, Comisia a semnat, în numele a peste 

16. constată, din raportul Curții, că, 

în 2014, Comisia a semnat, în numele a 
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50 de instituții și organisme ale UE 

(inclusiv al Agenției), un contract-cadru cu 

un contractant pentru achiziționarea de 

softuri și licențe și pentru furnizarea 

serviciilor aferente de mentenanță și 

consultanță IT; observă că contractantul în 

cauză acționează ca intermediar între 

Agenție și furnizorii care pot răspunde 

nevoilor Agenției; ia act de faptul că, 

pentru serviciile de intermediere prestate, 

contractantul are dreptul să perceapă 

comisioane variind între două și nouă 

procente din prețurile furnizorilor; observă 

că, în 2016, plățile totale efectuate către 

acest contractant s-au ridicat la 8 900 000 

EUR; regretă că Agenția nu a verificat în 

mod sistematic prețurile și sumele în plus 

percepute în raport cu ofertele de preț și cu 

facturile emise de furnizori către 

contractant; invită Agenția să acorde mai 

multă atenție acestor aspecte, să verifice 

periodic prețurile și să analizeze cum să 

facă mai multe economii în legătură cu 

operațiunile sale; 

peste 50 de instituții și organisme ale UE 

(inclusiv al Agenției), un contract-cadru cu 

un contractant pentru achiziționarea de 

softuri și licențe și pentru furnizarea 

serviciilor aferente de mentenanță și 

consultanță IT; observă că contractantul în 

cauză acționează ca intermediar între 

Agenție și furnizorii care pot răspunde 

nevoilor Agenției; ia act de faptul că, 

pentru serviciile de intermediere prestate, 

contractantul are dreptul să perceapă 

comisioane variind între două și 

nouă procente din prețurile furnizorilor; 

observă că, în 2016, plățile totale efectuate 

către acest contractant s-au ridicat la 

8 900 000 EUR; regretă că Agenția nu a 

verificat în mod sistematic prețurile și 

sumele în plus percepute în raport cu 

ofertele de preț și cu facturile emise de 

furnizori către contractant; constată totuși 

că, după prezentarea constatărilor Curții 

din octombrie 2017, Agenția a realizat o 

anchetă cu privire la cazul vizat, în urma 

căreia contractantul și-a recunoscut 

greșeala, preconizându-se că se va 

recupera o sumă de aproximativ 

12 000 EUR; observă, de asemenea, că, 

începând din octombrie 2017, Agenția a 

instituit orientări interne specifice; 

orientările respective vizează inclusiv 

realizarea de controale sistematice privind 

categoriile de produse și majorările 

conexe ale prețurilor pentru fiecare deviz 

transmis de Comparex cu valoare mai 

mare de 60 000 EUR; 

Or. en 

 

Amendamentul  10 

Dennis de Jong 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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 16a. constată, pe baza informațiilor 

furnizate de Agenție, că reuniunile 

prealabile organizate înainte de 

depunerea cererilor contribuie la 

dezvoltarea de medicamente; constată că, 

în contextul reuniunilor prealabile, 

experții din cadrul Comitetului pentru 

medicamente de uz uman îndeplinesc atât 

rolul de consultanți, cât și pe cel de 

evaluatori ai cererilor de autorizații de 

introducere pe piață; invită Agenția să 

publice cel puțin o listă cu activitățile 

desfășurate în etapa ce precedă depunerea 

cererii, după ce autorizația de introducere 

pe piață a fost acordată; 

Or. en 

 

Amendamentul  11 

Dennis de Jong 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16b. recunoaște că aprobarea cererilor 

de autorizații de introducere pe piață se 

bazează pe trei criterii: eficacitate, calitate 

și siguranță; ia act de faptul că ar trebui 

adăugat un al patrulea criteriu: valoarea 

terapeutică adăugată, care rezultă atunci 

când se compară un medicament cu cel 

mai bun produs medicamentos disponibil, 

în loc să fie comparat cu produse placebo; 

Or. en 

 

Amendamentul  12 

Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Richard Sulík, Petri Sarvamaa, 

Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. ia act cu satisfacție de faptul că 

declarațiile de interese ale tuturor 

membrilor Consiliului de administrație 

sunt publicate pe site-ul internet al 

Agenției; constată că, în 2016, nu a fost 

inițiată nicio procedură de încălcare a 

încrederii; 

19. ia act cu satisfacție de faptul că CV-

urile și declarațiile de interese ale tuturor 

membrilor Consiliului de administrație 

sunt publicate pe site-ul internet al 

Agenției; constată că, în 2016, nu a fost 

inițiată nicio procedură de încălcare a 

încrederii; 

Or. en 

 

Amendamentul  13 

Dennis de Jong 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. solicită Agenției să furnizeze 

clarificări privind contractarea și 

dependența de servicii furnizate de 

consultanți IT pentru proiectele din 

domeniul informatic; ia act de faptul că 

înainte de începerea proiectelor nu fusese 

instituită o metodologie, fapt care a 

afectat capacitatea de supraveghere și 

monitorizare a conducerii; își exprimă 

îngrijorarea cu privire la posibilitățile 

limitate de supraveghere a consultanților 

externi ca urmare a contractelor utilizate 

și a faptului că aceste activități au loc 

în afara sediului Agenției și în alte state 

membre, ceea ce conduce, prin urmare, la 

întârzieri în implementarea proiectelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  14 

Monica Macovei, Dennis de Jong 

 

Propunere de rezoluție 
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Punctul 20 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. remarcă faptul că mutarea 

sediului Agenției ar putea determina o 

parte a membrilor personalului Agenției 

să își dea demisia din funcție; invită, prin 

urmare, Agenția să se asigure că normele 

privind practica „ușilor turnante” sunt 

aplicate cu strictețe în fiecare caz; 

Or. en 

 

Amendamentul  15 

Monica Macovei 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. constată că Agenția a adoptat, în 

noiembrie 2014, orientările Comisiei 

privind denunțarea; salută adoptarea de 

către Consiliul de administrație al Agenției, 

în martie 2017, a politicii de gestionare a 

rapoartelor surselor externe cu privire la 

chestiuni care intră în sfera 

responsabilităților sale (de exemplu, 

normele privind denunțarea externă); 

22. constată că Agenția a adoptat, în 

noiembrie 2014, orientările Comisiei 

privind denunțarea; salută adoptarea de 

către Consiliul de administrație al Agenției, 

în martie 2017, a politicii de gestionare a 

rapoartelor surselor externe cu privire la 

chestiuni care intră în sfera 

responsabilităților sale (de exemplu, 

normele privind denunțarea externă); invită 

Unitatea de control intern să efectueze 

verificări aleatorii în cooperare cu șefii de 

departamente pentru a consolida măsurile 

de detectare a comportamentelor suspecte 

și instrumentele disuasive; recomandă 

Agenției să supună politicile sale în 

materie de conflicte de interese unei 

evaluări independente; 

Or. en 

 

Amendamentul  16 

Benedek Jávor, Bart Staes 
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în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 22a. afirmă necesitatea de a crea un 

organism independent al UE care să 

poată fi consultat, să ofere consiliere și să 

poată primi informațiile divulgate de 

denunțători și care să dispună de resurse 

bugetare suficiente, cu scopul de a ajuta 

denunțătorii să utilizeze canalele 

corespunzătoare pentru a divulga 

informații privind posibile nereguli care 

aduc atingere intereselor financiare ale 

Uniunii, protejându-le, în același timp, 

confidențialitatea și oferindu-le sprijinul 

și consilierea necesare; 

Or. en 

 

Amendamentul  17 

Monica Macovei 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. constată, din informațiile furnizate 

de Agenție, că, în 2016, aceasta nu a 

înregistrat niciun caz de denunțare internă 

și a primit 18 comunicări de la o sursă 

externă privind presupuse nereguli în 

materie de reglementare care ar putea 

aduce prejudicii sănătății publice; constată 

că Agenția a luat măsuri în legătură cu 

toate comunicările în cauză, însă nu a 

identificat nicio problemă de 

siguranță/eficacitate care să implice 

necesitatea de a lua măsuri de reglementare 

specifice; 

23. constată, din informațiile furnizate 

de Agenție, că, în 2016, aceasta nu a 

înregistrat niciun caz de denunțare internă 

și a primit 18 comunicări de la o sursă 

externă privind presupuse nereguli în 

materie de reglementare care ar putea 

aduce prejudicii sănătății publice; constată 

că Agenția a luat măsuri în legătură cu 

toate comunicările în cauză, însă nu a 

identificat nicio problemă de 

siguranță/eficacitate care să implice 

necesitatea de a lua măsuri de reglementare 

specifice; ia act de faptul că procedurile 

interne nu sunt suficiente pentru a 

identifica aspecte preocupante sau 
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nereguli; invită Agenția să sesizeze o 

autoritate independentă cu privire la 

aceste cazuri; 

Or. en 

 

Amendamentul  18 

Petri Sarvamaa 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. constată că, în 2016, Agenția a 

primit 823 de cereri de acces la documente, 

cu 20 % mai multe decât în 2015; ia act de 

faptul că Agenția a răspuns la 678 de cereri 

și a acordat acces deplin unui număr de 

542 de cereri, 17 cereri au primit doar 

acces parțial și 44 de cereri au fost 

refuzate; ia act de faptul că motivul 

Agenției de a refuza 21 de cereri de acces 

la documente a fost protecția intereselor 

comerciale; invită Agenția să se asigure că, 

atunci când ia decizii privind limitarea 

accesului la documente pentru a proteja 

interesele comerciale, ține seama totodată 

cu cea mai mare seriozitate de interesele în 

domeniul sănătății ale Uniunii și ale 

cetățenilor săi; 

24. constată că, în 2016, Agenția a 

primit 823 de cereri de acces la documente, 

cu 20 % mai multe decât în 2015; ia act de 

faptul că Agenția a răspuns la 678 de cereri 

și a acordat acces deplin unui număr de 

542 de cereri, 17 cereri au primit doar 

acces parțial și 44 de cereri au fost 

refuzate; ia act de faptul că motivul 

Agenției de a refuza 21 de cereri de acces 

la documente a fost protecția intereselor 

comerciale; invită Agenția să se asigure că, 

atunci când ia decizii privind limitarea 

accesului la documente pentru a proteja 

interesele comerciale, ține seama totodată 

cu seriozitate de interesele în domeniul 

sănătății ale Uniunii și ale cetățenilor săi, 

punând în aplicare normele și 

reglementările relevante; 

Or. en 

 

Amendamentul  19 

Petri Sarvamaa 

 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 9 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Întocmirea bugetului în funcție de Principalele realizări 
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performanțe 

Or. en 

 

Amendamentul  20 

Petri Sarvamaa 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

30. constată, în special, că Agenția se 

va confrunta, ca urmare a deciziei 

Regatului Unit de a se retrage din Uniunea 

Europeană, cu un volum de muncă și nevoi 

bugetare suplimentare pe parcursul 

perioadei de tranziție și transfer 2018-

2020; solicită Comisiei să pună la 

dispoziție personal și resurse bugetare 

suplimentare în această perioadă, pentru a 

se asigura că Agenția poate atât să continue 

să își îndeplinească în mod eficace 

atribuțiile, cât și să demareze toate 

activitățile necesare pentru a-și pregăti 

mutarea în 2019; în plus, propune ca 

Agenția, în limitele legislației și în 

conformitate cu principiul bunei gestiuni 

financiare, să fie autorizată să păstreze o 

rezervă bugetară din taxele pe venituri 

pentru a acoperi costurile neprevăzute și 

variațiile nefavorabile ale cursului de 

schimb cu care s-ar putea confrunta în 

2018 sau ulterior; 

30. constată, în special, că Agenția se 

va confrunta, ca urmare a deciziei 

Regatului Unit de a se retrage din Uniunea 

Europeană, cu un volum de muncă și nevoi 

bugetare suplimentare pe parcursul 

perioadei de tranziție și transfer 2018-

2020; solicită Comisiei să pună la 

dispoziție personal și resurse 

bugetare corespunzătoare în această 

perioadă, pentru a se asigura că Agenția 

poate atât să continue să își îndeplinească 

în mod eficace atribuțiile, cât și să 

demareze toate activitățile necesare pentru 

a-și pregăti mutarea în 2019; în plus, 

propune ca Agenția, în limitele legislației și 

în conformitate cu principiul bunei gestiuni 

financiare, să fie autorizată să păstreze o 

rezervă bugetară din taxele pe venituri 

pentru a acoperi costurile neprevăzute și 

variațiile nefavorabile ale cursului de 

schimb cu care s-ar putea confrunta în 

2018 sau ulterior; 

Or. en 

 

Amendamentul  21 

Monica Macovei 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 31a. salută misiunea desfășurată de 

Parlament la Amsterdam, la sediul 

temporar și la cel viitor al Agenției, având 

drept obiectiv colectarea de informații 

actualizate cu privire la progresele 

înregistrate în ceea ce privește dublul 

transfer și dezvoltarea proiectului 

imobiliar și subliniază rolul jucat de 

Parlamentul European în cadrul 

procesului decizional vizând noul sediu; 

Or. en 

 

Amendamentul  22 

Petri Sarvamaa 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. ia act de faptul că Curtea a inclus, 

în rapoartele aferente celor două agenții din 

Londra, paragrafe de evidențiere a unor 

aspecte referitoare la decizia Regatului 

Unit de a se retrage din Uniune; constată 

că, în perspectiva deciziilor cu privire la 

stabilirea viitorului sediu al Agenției, 

aceasta a prezentat în situațiile sale 

financiare, ca datorie contingentă, o sumă 

estimativă de 448 000 000 EUR 

reprezentând chiria de plătit pentru 

perioada de închiriere rămasă între 2017 și 

2039, întrucât contractul de închiriere nu 

prevede nicio clauză de retragere; observă, 

în plus, că nu au fost încă determinate o 

serie de obligații contingente în legătură cu 

alte costuri asociate mutării, cum ar fi, de 

exemplu, mutarea membrilor personalului 

și a familiilor acestora, măsuri de atenuare 

a riscului unei posibile pierderi de 

expertiză atât din interiorul Agenției, cât și 

expertiză externă localizată în Regatul Unit 

și, în consecință, măsuri de atenuare a 

33. ia act de faptul că Curtea a inclus, 

în rapoartele aferente celor două agenții din 

Londra, paragrafe de evidențiere a unor 

aspecte referitoare la decizia Regatului 

Unit de a se retrage din Uniune; constată 

că, în perspectiva deciziilor cu privire la 

stabilirea viitorului sediu al Agenției, 

aceasta a prezentat în situațiile sale 

financiare, ca datorie contingentă, o sumă 

estimativă de 448 000 000 EUR 

reprezentând chiria de plătit pentru 

perioada de închiriere rămasă între 2017 

și 2039, întrucât contractul de închiriere nu 

prevede nicio clauză de retragere; 

îndeamnă Comisia să își asume 

responsabilitatea în legătură cu valoarea 

absurd de ridicată a acestei datorii și, 

împreună cu Agenția, să negocieze un 

acord acceptabil cu locatorul; observă, în 

plus, că nu au fost încă determinate o serie 

de obligații contingente în legătură cu alte 

costuri asociate mutării, cum ar fi, de 

exemplu, mutarea membrilor personalului 
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riscului pentru continuitatea activității; 

invită Agenția să transmită autorității care 

acordă descărcarea de gestiune o estimare 

actualizată a costurilor de transfer, care să 

includă pasivele legate de actualul sediu; 

și a familiilor acestora, măsuri de atenuare 

a riscului unei posibile pierderi de 

expertiză atât din interiorul Agenției, cât și 

expertiză externă localizată în Regatul Unit 

și, în consecință, măsuri de atenuare a 

riscului pentru continuitatea activității; 

invită Agenția să transmită autorității care 

acordă descărcarea de gestiune o estimare 

actualizată a costurilor de transfer, care să 

includă pasivele legate de actualul sediu; 

Or. en 

 

Amendamentul  23 

Dennis de Jong 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. subliniază, pe baza raportului 

Curții, că bugetul pe 2016 al Agenției a 

fost finanțat în proporție de 95 % din taxele 

plătite de companii farmaceutice și în 

proporție de 5 % din fonduri ale Uniunii 

Europene; constată că este posibil ca 

veniturile Agenției să scadă în viitor, ca 

urmare a deciziei Regatului Unit de a se 

retrage din Uniune; 

34. subliniază, pe baza raportului 

Curții, că bugetul pe 2016 al Agenției a 

fost finanțat în proporție de 95 % din taxele 

plătite de companii farmaceutice și în 

proporție de 5 % din fonduri ale Uniunii 

Europene; subliniază că ponderea 

finanțării furnizate de companiile 

farmaceutice a crescut în 2016 față de 

2015 și își exprimă îngrijorarea cu privire 

la influența pe care industria o exercită 

asupra Agenției, având în vedere această 

dependență; 

Or. en 

 


