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SUGESTII 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 

control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 

de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. reamintește că, astfel cum prevede regulamentul său financiar, veniturile la bugetul 

Agenției Europene pentru Medicamente („Agenția”) constau din contribuții de la 

bugetul Uniunii, precum și din încasări din taxele pentru autorizațiile de comercializare 

a produselor farmaceutice, pentru activitățile post-autorizare și pentru diferite activități 

administrative; 

2. constată că, în 2016, bugetul total al Agenției a fost de 308 422 000 EUR; subliniază că 

89,4 % din veniturile Agenției au provenit din onorariile plătite de industria 

farmaceutică pentru serviciile furnizate, 5,5 % din bugetul Uniunii și 5 % din venituri 

externe alocate; 

3. subliniază ca Agenția monitorizează cheltuielile bugetare printr-un proces robust de 

monitorizare; 

4. reafirmă rolul-cheie al Agenției în protejarea și promovarea sănătății publice și a 

sănătății animale, prin evaluarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și 

veterinar; 

5. ia act de faptul că, în 2016, Agenția a recomandat autorizarea introducerii pe piață a 92 

de medicamente noi (81 de uz uman și 11 de uz veterinar), acestea conținând 33 de 

substanțe active noi (27 de uz uman și 6 de uz veterinar); subliniază că substanțele în 

cauză nu au mai fost autorizate niciodată pentru un medicament din Uniune și că 

acestea nu au legătură cu structura chimică a niciunei alte substanțe autorizate; 

6. salută lansarea, în octombrie 2016, a site-ului internet cu date clinice, ceea ce reprezintă 

un pas înainte important către un nivel mai ridicat de transparență; ia act de faptul că 

site-ul internet oferă acces liber la rapoartele clinice privind noile medicamente de uz 

uman autorizate în Uniune; constată că Agenția este prima autoritate de reglementare la 

nivel mondial care oferă un acces atât de larg la date clinice; 

7. ia act de faptul că Agenția a creat un grup operativ pentru Brexit care, în 2016, s-a axat 

pe evaluarea impactului ieșirii Regatului Unit din UE asupra Agenției, cu scopul de a 

identifica principalele riscuri și de a propune posibile măsuri de reducere a acestora;  

8. ia act de faptul ca înființarea unui sistem de raportare complet transparent este 

costisitoare și complicată, datorita complexității sistemului și numărului semnificativ de 

operațiuni procesate în fiecare an; 

9. subliniază că Agenției nu i s-a permis să creeze o rezervă pentru cheltuieli neprevăzute 

legate de Brexit; 

10. își manifestă preocuparea legată de faptul că, în cazul agențiilor finanțate prin taxe, 

astfel cum este cazul Agenției, reducerile de personal din ultimii ani s-au aplicat unor 
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activități ce erau de fapt finanțate din taxele plătite de terți, iar nu de la bugetul Uniunii; 

aceste reduceri au fost operate fără să se țină cont de sarcinile suplimentare impuse de 

creșterea numărului de cereri și nici de veniturile suplimentare generate de taxele plătite 

de solicitanți pentru serviciile oferite, care ar fi permis angajarea de personal 

suplimentar fără niciun efect asupra bugetului Uniunii; constată că Agenția va avea 

nevoie acută de personal și buget suplimentar în perioada 2018-2020 pentru pregătirea 

mutării și mutarea efectivă în noul său sediu, în această perioadă Agenția trebuind să își 

desfășoare în continuare sarcinile sale esențiale din domeniul sănătății publice, la care 

se vor adăuga și cele referitoare la mutarea propriu-zisă; 

11. regretă că publicarea, în vederea unei consultări publice, a noii abordări privind 

transparența a Agenției a fost amânată deoarece Agenția a trebuit să se concentreze pe 

pregătirea Brexitului;  

12. subliniază că politica privind tratarea intereselor concurente ale membrilor comitetelor 

științifice și ale specialiștilor din cadrul acestora a fost actualizată în octombrie 2016; 

constată că aceasta include o clarificare a restricțiilor în ceea ce privește posibilitatea 

angajării experților într-o societate farmaceutică și armonizează normele referitoare la 

interesele membrilor de familie apropiați ai membrilor comitetului științific și ai 

grupurilor de lucru cu cele referitoare la interesele membrilor Consiliului de 

administrație; 

13. subliniază că politica privind interesele concurente ale membrilor Consiliului de 

administrație a intrat în vigoare în mai 2016; constată, de asemenea, că, în octombrie 

2016, a fost adoptată o decizie revizuită privind normele referitoare la tratarea 

intereselor declarate de membrii personalului Agenției; 

14. constată că Agenția are o rată de ocupare a posturilor de agenți temporari de 98 %; 

15. recomandă, pe baza datelor disponibile, să se acorde directorului executiv al Agenției 

Europene pentru Medicamente descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului 

Agenției aferent exercițiului financiar 2016. 
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