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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 

στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. υπενθυμίζει ότι, όπως προβλέπει ο δημοσιονομικός κανονισμός του, τα έσοδα του 

προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων («ο Οργανισμός») βασίζονται 

σε ποσά που εισπράττονται από την Ένωση για συνεισφορές και σε τέλη για αιτήσεις 

αδειών κυκλοφορίας και εμπορίας για φαρμακευτικά προϊόντα και για δραστηριότητες 

μετά τη χορήγηση της άδειας, καθώς και για ποικίλες διοικητικές δραστηριότητες· 

2. σημειώνει ότι το 2015 ο συνολικός προϋπολογισμός του Οργανισμού ήταν 304 000 000 

EUR, εκ των οποίων μόλις 18 669 000 EUR διατέθηκαν μέσω της βασικής χρηματοδότησης 

απευθείας από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

3. υπενθυμίζει ότι το 2015 σηματοδότησε την 20ή επέτειο του Οργανισμού και την 50ή 

επέτειο της νομοθεσίας της Ένωσης για τα φάρμακα· 

4. σημειώνει ότι, όσον αφορά τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών το 2015, 

όλες οι νέες πιστώσεις αναλήφθηκαν και καταβλήθηκαν· αναγνωρίζει ότι το επίπεδο 

εκτέλεσης ανέρχεται σε 94,6%, πράγμα που σημαίνει ότι οι μη χρησιμοποιηθείσες 

πιστώσεις ανέρχονται σε 1 949 000 EUR· παρατηρεί, ωστόσο, ότι αυτή η υστέρηση 

εκτέλεσης αντιστοιχεί στα μη χρησιμοποιηθέντα έσοδα με ειδικό προορισμό (εκτέλεση του 

προϋπολογισμού του Οργανισμού του 2014), τα οποία επαναχρησιμοποιήθηκαν το 2016· 

5. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ανακοινώθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2014 και ακυρώνει την 

απόφαση της Επιτροπής να εγκρίνει κατάλογο με πιθανούς υποψηφίους για τη θέση του 

εκτελεστικού διευθυντή του Οργανισμού και, κατά συνέπεια, και τον διορισμό του 

εκτελεστικού διευθυντή τον Νοέμβριο του 2011, η θέση του εκτελεστικού διευθυντή 

προκηρύχθηκε και καλύφθηκε εκ νέου και ότι, παρά τη δύσκολη αυτή κατάσταση, ο 

Οργανισμός έφερε εις πέρας το πρόγραμμα εργασίας του· 

6. υπενθυμίζει ότι ο Οργανισμός άρχισε να συλλέγει τέλη για τις υπηρεσίες 

φαρμακοεπαγρύπνησης τους τελευταίους μήνες του 2014· σημειώνει ότι για το οικονομικό 

έτος 2015 ανακτήθηκαν 21 640 000 EUR· 

7. ενθαρρύνει τον Οργανισμό να μεριμνήσει για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση του 

προσωπικού του στο θέμα της πολιτικής του για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων 

συμφερόντων, παράλληλα με τις εν εξελίξει δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και την 

ενσωμάτωση της ακεραιότητας και της διαφάνειας ως υποχρεωτικών θεμάτων προς 

συζήτηση στις διαδικασίες πρόσληψης και στην αξιολόγηση των επιδόσεων· 

8. σημειώνει ότι το 2015 ο Οργανισμός σύστησε να χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας για 93 

φάρμακα τα οποία περιέχουν 39 νέες δραστικές ουσίες· τονίζει ότι οι εν λόγω ουσίες δεν 

έχουν ποτέ στο παρελθόν εγκριθεί ως συστατικά φαρμάκου που κυκλοφορεί στην Ένωση 

και δεν έχουν σχέση με τη χημική δομή καμίας άλλης εγκεκριμένης ουσίας· 

9. υπογραμμίζει ότι ο Οργανισμός οφείλει να συνεχίσει την προώθηση του διαλόγου με τα 
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ενδιαφερόμενα μέρη και τους πολίτες και να εντάξει τον διάλογο στις προς υλοποίηση 

προτεραιότητες και δραστηριότητες· 

10. επαναλαμβάνει ότι, αξιολογώντας και εποπτεύοντας τα φάρμακα για ανθρώπινη ή 

κτηνιατρική χρήση, ο Οργανισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία και την 

προαγωγή της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων· 

11. αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός δρομολόγησε πιλοτικό πρόγραμμα σχετικά με την ασφαλή 

χρήση των προσαρμοστικών οδών τον Μάρτιο του 2014· επισημαίνει ότι το πιλοτικό 

πρόγραμμα έχει σκοπό να προσδιορίσει τα κατάλληλα μέσα εντός του παρόντος 

ρυθμιστικού πλαισίου, για να εισαχθούν στην αγορά φάρμακα που αντιμετωπίζουν ανάγκες 

περίθαλψης που δεν έχουν καλυφθεί για ορισμένες κατηγορίες ασθενών και να 

διασφαλιστεί ότι η άδεια κυκλοφορίας θα χορηγείται μόνο αν υπάρχει θετικό ισοζύγιο 

οφελών και κινδύνων, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των ασθενών ή να αλλάζουν 

οι προδιαγραφές ρυθμιστικής έγκρισης· 

12. υπενθυμίζει ότι ο φόρτος εργασίας του Οργανισμού αυξάνεται σταθερά και αντανακλάται 

στις αυξήσεις δημοσιονομικών εσόδων από τα τέλη με τα οποία βαρύνονται οι αιτούντες· 

σημειώνει με ανησυχία ότι οι σημαντικές περικοπές προσωπικού που επιβλήθηκαν τα 

τελευταία χρόνια περιλάμβαναν μειώσεις στο προσωπικό που εργάζεται σε καθήκοντα τα 

οποία χρηματοδοτούνται από τα τέλη που καταβάλλουν οι αιτούντες, χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη ο συναφής φόρτος εργασίας· υποστηρίζει ένθερμα, επομένως, την εισαγωγή 

ευελιξίας στην προσαρμογή του αριθμού των θέσεων του πίνακα προσωπικού για το 

προσωπικό που εργάζεται σε καθήκοντα χρηματοδοτούμενα από τα τέλη που καταβάλλουν 

οι αιτούντες, με βάση την αυξανόμενη ζήτηση· 

13. τονίζει τον κίνδυνο δημοσιονομικής αστάθειας που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός εξαιτίας 

των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος στο ΗΒ σχετικά με την παραμονή της χώρας 

στην ΕΕ· προτείνει, σε πνεύμα χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, να επιτραπεί στον 

Οργανισμό η διατήρηση ενός αποθεματικού στον προϋπολογισμό για να ανταποκρίνεται 

σε απρόβλεπτες δαπάνες και δυσμενείς διακυμάνσεις της ισοτιμίας οι οποίες ενδέχεται να 

ανακύψουν το 2017, ή και μετά, εξαιτίας της απόφασης αυτής, προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι ο Οργανισμός θα μπορέσει να συνεχίσει να εκτελεί αποτελεσματικά τα 

καθήκοντά του· 

14. συνιστά, στη βάση των διαθέσιμων στοιχείων, να χορηγηθεί απαλλαγή στον εκτελεστικό 

Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων όσον αφορά την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015. 
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