
 

AD\1117444SV.docx  PE592.296v03-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

Europaparlamentet 
2014-2019  

 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
 

2016/2169(DEC) 

14.2.2017 

YTTRANDE 

från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

till budgetkontrollutskottet 

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska 

läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2015 

(2016/2169(DEC)) 

Föredragande av yttrande: Giovanni La Via 

 



 

PE592.296v03-00 2/5 AD\1117444SV.docx 

SV 

PA_NonLeg 



 

AD\1117444SV.docx 3/5 PE592.296v03-00 

 SV 

FÖRSLAG 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att 

som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet påminner om att Europeiska läkemedelsmyndighetens (nedan kallad 

myndigheten) budgetinkomster enligt budgetförordningen dels består av medel i form av 

bidrag från unionen, dels av avgifter som tas ut för ansökningar om godkännande för 

försäljning av läkemedel, för verksamheter efter godkännandet för försäljning och för olika 

typer av administration. 

2. Europaparlamentet noterar att myndighetens totala budget för 2015 uppgick till ett belopp 

på 304 000 000 EUR, av vilket 18 669 000 EUR hade ställts till förfogande via 

grundfinansieringen från unionens allmänna budget. 

3. Europaparlamentet konstaterar att myndigheten firade sitt 20-årsjubileum 2015, samtidigt 

som unionens läkemedelslagstiftning hade existerat i 50 år. 

4. Avseende åtagande- och betalningsbemyndiganden 2015 konstaterar Europaparlamentet att 

alla nya anslag hade avsatts och betalats. Parlamentet konstaterar att genomförandenivån 

var 94,6 %, vilket utgör ett belopp på 1 949 000 EUR i outnyttjade anslag. Parlamentet 

konstaterar emellertid att detta underutnyttjande hänför sig till de outnyttjade inkomster 

avsatta för särskilda ändamål (myndighetens budgetgenomförande 2014) som återanvändes 

under 2016. 

5. Europaparlamentet påminner om att befattningen som myndighetens verkställande direktör 

utlystes och tillsattes på nytt efter det att personaldomstolen den 13 november 2014 hade 

meddelat sin dom som ogiltigförklarade kommissionens beslut att anta en förteckning över 

potentiella kandidater för befattningen som myndighetens verkställande direktör, vilket 

därmed ogiltigförklarade styrelsens utnämning av en verkställande direktör i november 

2011. Parlamentet konstaterar att myndigheten trots denna svåra situation lade fram sitt 

arbetsprogram. 

6. Europaparlamentet påminner om att myndigheten i slutet av 2014 började samla in avgifter 

relaterade till säkerhetsövervakningen av läkemedel. Parlamentet konstaterar att 

21 640 000 EUR samlades in under 2015. 

7. Europaparlamentet uppmanar myndigheten att ytterligare öka medvetenheten bland sin 

personal om sin policy avseende intressekonflikter, parallellt med den pågående 

upplysningsverksamheten och det faktum att man tagit med integritet och transparens som 

obligatoriska frågor som måste diskuteras under rekryteringsförfaranden och 

resultatöversyner. 

8. Europaparlamentet konstaterar att myndigheten under 2015 rekommenderade att 93 

läkemedel skulle godkännas för försäljning, vilka inkluderade 39 nya verksamma ämnen. 

Parlamentet betonar att dessa verksamma ämnen aldrig tidigare har godkänts i ett läkemedel 

inom unionen och att de inte har någon koppling till den kemiska strukturen hos något annat 

godkänt ämne. 
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9. Europaparlamentet understryker att myndigheten bör fortsätta att främja en dialog med 

intressenterna och medborgarna och integrera denna dialog i sina prioriteringar och 

verksamheter som ska genomföras. 

10. Europaparlamentet framhåller myndighetens viktiga roll för att skydda och främja 

folkhälsan och djurs hälsa genom sina utvärderingar och övervakningar av läkemedel för 

människor och djur. 

11. Europaparlamentet är medvetet om att myndigheten inledde ett pilotprojekt i mars 2014 om 

en säker tillämpning av stegvist godkännande. Parlamentet noterar att syftet med 

pilotprojektet är att hitta lämpliga verktyg inom det nuvarande regelverket för att man ska 

kunna släppa ut läkemedel på marknaden som svarar mot ännu ej tillgodosedda medicinska 

behov hos en viss patientpopulation, och säkerställa att godkännande för försäljning endast 

beviljas om det finns en positiv balans mellan fördelar och risker, utan att patientsäkerheten 

äventyras eller regelverket för godkännande ändras. 

12. Europaparlamentet påminner om att myndighetens arbetsbelastning ständigt ökar och 

återspeglas i de budgetökningar i inkomster från avgifter som tas ut av sökande. Parlamentet 

noterar med oro att de personalnedskärningar som gjorts de senaste åren omfattat personal 

som arbetar med uppgifter finansierade av avgifter från sökande, utan någon hänsyn till 

arbetsbelastningen. Parlamentet stöder därför helhjärtat införandet av flexibilitet när det 

gäller att anpassa antalet tjänster i tjänsteförteckningen för personal som arbetar med 

uppgifter finansierade av avgifter från sökande, i linje med den ökade efterfrågan. 

13. Europaparlamentet betonar att myndigheten riskerar att hamna i ett instabilt budgetläge till 

följd av resultatet av den brittiska folkomröstningen om EU-medlemskap. Parlamentet 

föreslår i en anda av sund ekonomisk förvaltning att myndigheten ska tillåtas att ha en 

budgetreserv för att klara av oförutsedda utgifter och ofördelaktiga fluktuationer i 

växelkurserna som kan uppstå under 2017, eller längre fram, som en följd av det beslutet, 

för att säkerställa att myndigheten kan fortsätta att utföra sina uppgifter på ett 

ändamålsenligt sätt. 

14. Europaparlamentet rekommenderar på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga att 

Europeiska läkemedelsmyndighetens verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 

genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2015. 
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