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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 ѝ регламент, бюджетните приходи на 

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

средства, получени от Съюза за вноски, такси за заявленията за разрешителни за 

пускане на пазара на фармацевтични продукти и за дейности, последващи 

разрешението, както и за различни административни дейности; 

2. отбелязва, че през 2015 г. общият бюджет на Агенцията възлиза на 304 000 000 EUR, 

от които 18 669 000 EUR са предоставени чрез основното финансиране от общия 

бюджет на Европейския съюз; 

3. отбелязва, че през 2015 г. се навършиха 20 години от създаването на Агенцията и 50 г. 

от въвеждането в Съюза на законодателство в областта на фармацевтиката; 

4. отбелязва, че по отношение на бюджетните кредити за поети задължения и за 

плащания през 2015 г. за всички нови бюджетни кредити са поети задължения и 

плащанията са изпълнени; потвърждава, че степента на изпълнение възлиза на 94,6%, 

което означава, че сумата на неусвоените бюджетни кредити е в размер на 

1 949 000 EUR; отбелязва обаче, че посоченото непълно усвояване съответства на 

неусвоените целеви приходи (бюджетния резултат на Агенцията за 2014 г.), които 

бяха използвани повторно през 2016 г.; 

5. припомня, че след решението на Съда на публичната служба на Европейския съюз, 

обявено на 13 ноември 2014 г., с което беше отменено решението на Комисията да 

одобри списък с подбрани кандидати за длъжността изпълнителен директор на 

Агенцията, а следователно и назначаването на изпълнителния директор от 

управителния съвет на Агенцията през ноември 2011 г., длъжността изпълнителен 

директор беше предмет на повторно публикуване и назначаване и че въпреки това 

сложно положение Агенцията изпълни работната си програма; 

6. припомня, че Агенцията започна да събира такси за услуги за фармакологичен надзор 

в края на 2014 г.; отбелязва, че за финансовата 2015 година са възстановени 

21 640 000 EUR; 

7. насърчава Агенцията да повиши още повече осведомеността сред своите служители 

във връзка с прилаганата от нея политика относно конфликтите на интереси, наред с 

текущите дейности за повишаване на осведомеността и включването на почтеността 

и прозрачността като задължителни точки, които да бъдат разисквани по време на 

процедурите за набиране на персонал и прегледа на постигнатите резултати; 

8. отбелязва, че през 2015 г. Агенцията препоръча 93 лекарства за разрешение за 

търговия и че те включват 39 нови активни вещества; подчертава, че тези вещества 

не са получавали преди това разрешение в Съюза като съставка на лекарство и не са 

свързани с химичната структура на друго разрешено вещество; 
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9. подчертава, че Агенцията следва да продължи да насърчава диалога със 

заинтересованите лица и гражданите и да го включи като част от приоритетите и 

дейностите, които трябва да изпълни; 

10. посочва отново важната роля на Агенцията за защитата и насърчаването на 

общественото здраве и на здравето на животните чрез оценката и контрола върху 

лекарствата, предназначени за хуманна или ветеринарна употреба; 

11. потвърждава, че през март 2014 г. Агенцията е започнала изпълнението на пилотен 

проект относно безопасното използване на адаптивни пътеки; отбелязва, че целта на 

пилотния проект е да определи подходящите инструменти в рамките на действащата 

нормативна уредба за пускане на пазара на лекарства, които отговарят на 

неудовлетворени медицински потребности за определена част от пациентите, и да 

гарантира, че разрешение за пускане на пазара се издава само при наличието на 

положително съотношение между ползите и риска, без да се застрашава 

безопасността на пациентите, нито да се променят стандартите за регулаторно 

одобрение; 

12. припомня, че работната натовареност на Агенцията се увеличава непрекъснато и че 

тя намира отражение в увеличаването на бюджетните приходи от такси, плащани от 

заявителите; отбелязва със загриженост, че наложените през последните години 

съкращения на персонала засягат и служителите, които работят по задачи, 

финансирани чрез таксите на заявителите, без да се отчита работната натовареност; 

поради това решително подкрепя прилагането на гъвкавост при привеждането на 

длъжностите в щатното разписание за служителите, които работят по задачи, 

финансирани чрез таксите на заявителите, в съответствие с увеличената заетост; 

13. подчертава риска от бюджетна нестабилност, пред който е изправена Агенцията 

вследствие на резултата от референдума относно членството в Съюза, проведен в 

Обединеното кралство; предлага, с оглед на доброто финансово управление, на 

Агенцията да бъде разрешено да поддържа бюджетен резерв, за да може да посрещне 

непредвидени разходи и неблагоприятни колебания в обменния курс, които биха 

могли да възникнат през 2017 г. или след това вследствие на това решение, за да се 

гарантира, че Агенцията може да продължи да изпълнява ефективно своите задачи; 

14. 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 2015 година. 
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