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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 

te nemen: 

1. herinnert eraan dat, zoals in het Financieel Reglement bepaald, de ontvangsten op de 

begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau ("het Bureau") bestaan uit contante 

bijdragen van de Unie en vergoedingen voor vergunningen voor het op de markt brengen 

van farmaceutische producten, voor activiteiten na de vergunningverlening en voor 

diverse administratieve activiteiten; 

2. merkt op dat in 2015 de totale begroting van het Bureau 304 000 000 EUR bedroeg 

waarvan 18 669 000 EUR uit de basisfinanciering uit de algemene begroting van de 

Europese Unie; 

3. merkt op dat het Bureau in 2015 twintig jaar bestond, terwijl het vijftig jaar geleden was 

dat de eerste farmaceutische wetgeving in de Unie werd aangenomen; 

4. merkt op dat wat de vastleggings- en betalingskredieten betreft, in 2015 alle nieuwe 

kredieten werden vastgelegd en betaald; erkent dat het uitvoeringspercentage 94,6 % 

bedraagt, wat betekent dat een bedrag van 1 949 000 EUR niet is benut; wijst er evenwel 

op dat deze onderbesteding overeenkomt met de niet-gebruikte bestemmingsontvangsten 

(het resultaat van het Bureau voor 2014), die in 2016 alsnog zijn gebruikt; 

5. herinnert eraan dat naar aanleiding van het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken 

van de Europese Unie dat op 13 november 2014 bekend werd gemaakt en waarmee het 

besluit van de Commissie om een shortlist op te stellen van mogelijke kandidaten voor 

de post van uitvoerend directeur van het Bureau nietig werd verklaard net als bijgevolg 

de benoeming van de uitvoerend directeur door de raad van bestuur in november 2011, 

de post van uitvoerend directeur opnieuw werd gepubliceerd en een nieuwe benoeming 

plaatsvond, en dat het Bureau ondanks deze moeilijke situatie zijn werkprogramma heeft 

uitgevoerd; 

6. herinnert eraan dat het Bureau eind 2014 is begonnen met het innen van vergoedingen in 

verband met geneesmiddelenbewakingsactiviteiten; wijst erop dat voor het begrotingsjaar 

2015 21 640 000 EUR werden teruggevorderd; 

7. spoort het Bureau aan het beleid inzake belangenconflicten meer onder de aandacht van 

zijn personeel te brengen, naast zijn lopende bewustmakingsactiviteiten en de opname van 

integriteit en transparantie als verplichte onderwerpen in aanwervingsprocedures en 

beoordelingsgesprekken; 

8. wijst erop dat het Bureau in 2015 heeft aanbevolen voor 93 geneesmiddelen een 

vergunning voor het in de handel brengen ervan te verlenen, waaronder voor 39 nieuwe 

werkzame stoffen; benadrukt dat in de Unie in het verleden nooit een vergunning is 

verleend om deze stoffen in een geneesmiddel te gebruiken en dat deze stoffen niet 

verwant zijn aan de chemische structuur van enige andere stof waarvoor een vergunning 

is verleend; 
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9. onderstreept dat het Bureau de dialoog met belanghebbenden en burgers moet blijven 

bevorderen en moet opnemen in de uit te voeren prioriteiten en activiteiten; 

10. wijst nogmaals op de belangrijke rol die het Bureau vervult bij de bescherming en 

bevordering van de volks- en diergezondheid door geneesmiddelen voor menselijk of 

veterinair gebruik te beoordelen en te controleren; 

11. erkent dat het Bureau in maart 2014 een pilotproject is gestart over de veiligheid van de 

snellere afwikkeling van toelatingsprocedures voor geneesmiddelen; merkt op dat dit 

pilotproject tot doel heeft de geschikte instrumenten in het huidige regelgevingskader te 

identificeren om geneesmiddelen in de handel te brengen die voldoen aan de onvervulde 

medische behoeften van een bepaalde patiëntenpopulatie en ervoor te zorgen dat een 

vergunning voor het in de handel brengen alleen wordt verleend als er een positief 

evenwicht is tussen de voordelen en de risico's, zonder daarbij de veiligheid van de patiënt 

in gevaar te brengen of de normen voor officiële toelating te veranderen; 

12. herinnert eraan dat de werklast van het Bureau voortdurend toeneemt en dat dit wordt 

weerspiegeld in de stijging van de opbrengsten van aan aanvragers aangerekende 

vergoedingen; merkt met bezorgdheid op dat de opgelegde personeelsinkrimping van de 

afgelopen jaren betrekking had op personeel dat werkte aan door vergoedingen van 

aanvragers gefinancierde taken zonder rekening te houden met de daaraan verbonden 

werklast; ondersteunt dan ook ten sterkste de invoering van flexibiliteit bij het aanpassen 

van het aantal posten van de personeelsformatie voor personeel dat werkt aan door 

vergoedingen van aanvragers gefinancierde taken naargelang de groeiende vraag; 

13. wijst op het risico van volatiliteit van de begroting waarmee het Bureau te maken krijgt als 

gevolg van de uitkomst van het Britse referendum over het lidmaatschap van de Unie; 

stelt in de geest van goed financieel beheer voor dat het Bureau een begrotingsreserve 

beschikbaar mag houden om in te spelen op onvoorziene kosten en ongunstige 

wisselkoersschommelingen waar in 2017, of erna, als een gevolg van dat besluit, sprake 

van kan zijn, om ervoor te zorgen dat het Bureau zijn taken op doeltreffende wijze kan 

blijven uitvoeren; 

14. beveelt op grond van de beschikbare gegevens aan de uitvoerend directeur van het 

Europees Geneesmiddelenbureau kwijting te verlenen voor de uitvoering van de begroting 

van het Bureau voor het begrotingsjaar 2015. 
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