Eiropas Parlaments
2014-2019

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

2017/2154(DEC)
25.1.2018

ATZINUMS
Sniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Budžeta kontroles komitejai
par Eiropas Zāļu aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(2017/2154(DEC))
Atzinuma sagatavotāja: Adina-Ioana Vălean

AD\1144027LV.docx

LV

PE612.232v03-00
Vienoti daudzveidībā

LV

PA_NonLeg

PE612.232v03-00

LV

2/6

AD\1144027LV.docx

IEROSINĀJUMI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo
Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:
1.

atgādina, ka saskaņā ar Eiropas Zāļu aģentūras (turpmāk “Aģentūra”) Finanšu regulu tās
budžeta ieņēmumu pamatā ir līdzekļi, kas gūti no Savienības iemaksām, maksas par
farmaceitisko preparātu reģistrācijas apliecības pieteikumiem un pēcreģistrācijas
darbībām, kā arī no dažādām administratīvām darbībām;

2.

norāda, ka 2016. gadā Aģentūras kopējais budžets bija EUR 308 422 000; uzsver, ka
89,4 % Aģentūras ieņēmumu nodrošināja farmācijas nozares maksas par sniegtajiem
pakalpojumiem, 5,5 % tika nodrošināti no Savienības budžeta, bet 5 % nodrošināja
ārējie piešķirtie ieņēmumi;

3.

norāda, ka Aģentūra budžeta izlietojumu uzrauga, īstenojot stingru pārraudzības
procesu;

4.

atkārtoti norāda uz Aģentūras nozīmīgo lomu sabiedrības un dzīvnieku veselības
aizsardzībā un veicināšanā, novērtējot un uzraugot cilvēkiem paredzētās un veterinārās
zāles;

5.

norāda, ka 2016. gadā Aģentūra reģistrācijas apliecībai ieteica 92 jaunas zāles (81 no
tām paredzētas cilvēkiem un 11 veterinārās), kurās bija 33 jaunas aktīvās vielas (27 no
tām paredzētas cilvēkiem un 6 veterinārās); uzsver, ka minēto vielu izmantošana zālēs
Savienībā nekad iepriekš nebija atļauta un tās nav saistītas ne ar vienas citas atļautas
vielas ķīmisko struktūru;

6.

atzinīgi vērtē to, ka 2016. gada oktobrī tika atklāta klīnisko datu tīmekļvietne, kas ir
nozīmīgs solis virzībā uz lielāku pārredzamību; norāda, ka minētā tīmekļvietne
nodrošina brīvu piekļuvi klīniskajiem ziņojumiem par jaunām Savienībā atļautām
cilvēkiem paredzētām zālēm; norāda, ka Aģentūra ir pirmā regulatīvā iestāde visā
pasaulē, kas sniedz šādu plašu piekļuvi klīniskajiem datiem;

7.

norāda, ka Aģentūra ir izveidojusi īpaši Brexit jautājumu risināšanai paredzētu darba
grupu, kuras darbs 2016. gadā bija vērsts uz to, lai izvērtētu Brexit ietekmi uz Aģentūru,
ar mērķi noteikt galvenos riskus un ierosināt iespējamos ietekmes mazināšanas
pasākumus;

8.

norāda, ka pilnībā pārredzamas pārskatu sistēmas izveide ir dārga un sarežģīta, ņemot
vērā šādas sistēmas sarežģītību un ik gadu apstrādāto daudzo darījumu lielo skaitu;

9.

uzsver, ka Aģentūrai nebija atļauts izveidot ar Brexit saistītu rezervi neparedzētiem
izdevumiem;

10.

pauž bažas par to, ka aģentūrās, kuras tiek finansētas no maksām, piemēram, Aģentūrā,
pēdējos gados noteiktie darbinieku skaita samazinājumi ir samazinājuši to darbinieku
skaitu, kuri veic uzdevumus, kurus faktiski finansē, izmantojot pieteikumu iesniedzēju
maksas nevis Savienības budžetu; tas tiek darīts, neņemot vērā nedz papildu darba
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slodzi, ko radījis arvien pieaugošais pieteikumu skaits, nedz attiecīgo ieņēmumu
pieaugumu no pieteikuma iesniedzēju veiktajām maksām par sniegtajiem
pakalpojumiem, kas ļautu palielināt darbinieku skaitu bez jebkādas ietekmes uz
Savienības budžetu; norāda, ka papildu darbinieku un budžeta līdzekļu nepieciešamība
Aģentūrai kļūs īpaši aktuāla 2018.–2020. gada posmā, kad notiks sagatavošanās un
pārcelšanās uz jauno mītni un kurā Aģentūrai būs jāturpina pildīt savi svarīgie
uzdevumi saistībā ar sabiedrības veselību, kā arī papildu uzdevumi tieši saistībā ar
pārcelšanos;
11.

pauž nožēlu par to, ka Aģentūras jaunās pieejas pārredzamībai publicēšana sabiedriskās
apspriešanas rīkošanai tika apturēta sakarā ar nepieciešamību par prioritāti noteikt
Aģentūras sagatavotību Brexit;

12.

uzsver, ka 2016. gada oktobrī tika atjaunināta politika attiecībā uz zinātnisko komiteju
locekļu un ekspertu konkurējošu interešu pārvaldību; norāda, ka tā ietver skaidrojumu
par ierobežojumiem attiecībā uz ekspertu iespējamo darbu farmācijas uzņēmumā un
saskaņo zinātnisko komiteju un darba grupu locekļu noteikumus attiecībā uz tuvu
ģimenes locekļu interesēm ar valdes locekļiem paredzētajiem noteikumiem;

13.

uzsver, ka valdes locekļu konkurējošu interešu pārvaldības politika stājās spēkā
2016. gada maijā; turklāt norāda, ka 2016. gada oktobrī tika pieņemts pārskatīts lēmums
par noteikumiem attiecībā uz Aģentūras darbinieku deklarēto interešu pārvaldību;

14.

norāda, ka Aģentūras štata vietu aizpildītības līmenis attiecībā uz pagaidu darbiniekiem
bija 98 %;

15.

pamatojoties uz pieejamo informāciju, iesaka sniegt Eiropas Zāļu aģentūras
izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2016. finanšu gada budžeta izpildi.
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