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WSKAZÓWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 

Żywności zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, 

o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. przypomina, że zgodnie z przepisami jej rozporządzenia finansowego dochody 

budżetowe Europejskiej Agencji Leków („Agencji”) opierają się na środkach 

pieniężnych otrzymanych w formie wkładów z Unii oraz opłatach pobieranych za 

wnioski o dopuszczenie do obrotu produktów farmaceutycznych, za działania 

podejmowane po dopuszczeniu do obrotu oraz za różne działania administracyjne; 

2. zwraca uwagę, że w 2016 r. całkowity budżet Agencji wyniósł 308 422 000 EUR; 

podkreśla, że 89,4 proc. dochodów Agencji pochodziło z opłat uiszczanych przez 

przemysł farmaceutyczny w zamian za usługi świadczone przez Agencję, 5,5 proc. z 

budżetu Unii, a 5 proc. stanowiło zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel; 

3. zwraca uwagę, że Agencja nadzoruje wydatki budżetowe w oparciu o wiarygodną 

procedurę monitorowania; 

4. przypomina ważną rolę Agencji w ochronie i promowaniu zdrowia publicznego oraz 

zdrowia zwierząt, polegającą na dokonywaniu oceny i kontroli leków stosowanych u 

ludzi i zwierząt; 

5. zauważa, że w 2016 r. Agencja zaleciła udzielenie pozwolenia na dopuszczenie do 

obrotu 92 nowych leków (81 do stosowania u ludzi i 11 do stosowania u zwierząt) oraz 

że w lekach tych zawarte są 33 nowe substancje czynne (27 do stosowania u ludzi i 6 do 

stosowania u zwierząt); podkreśla, że substancje te nigdy wcześniej nie zostały 

zatwierdzone w żadnym leku w Unii i nie odnoszą się do struktury chemicznej żadnej 

innej zatwierdzonej substancji; 

6. z zadowoleniem przyjmuje uruchomienie w październiku 2016 r. strony internetowej 

zawierającej dane kliniczne, co stanowi ważny krok na drodze ku większej 

przejrzystości; zauważa, że strona internetowa umożliwia swobodny dostęp do 

sprawozdań klinicznych na temat nowych leków dopuszczonych w Unii do stosowania 

u ludzi; zwraca uwagę, że Agencja jest pierwszym organem regulacyjnym na świecie, 

umożliwiającym tak szeroki dostęp do danych klinicznych; 

7. odnotowuje, że Agencja powołała grupę zadaniową ds. brexitu, która w 2016 r. 

koncentrowała się na ocenie skutków, jakie brexit może mieć na Agencję, aby 

zidentyfikować najważniejsze zagrożenia i zaproponować możliwe środki zaradcze;  

8. odnotowuje, że utworzenie całkowicie przejrzystego systemu sprawozdawczego jest 

kosztowne i skomplikowane ze względu na złożoność systemu i dużą liczbę operacji 

przetwarzanych w skali roku; 

9. podkreśla, że Agencji nie pozwolono utworzyć rezerwy na nieprzewidziane wydatki w 

związku z brexitem; 
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10. obawia się, że w przypadku agencji finansowanych z opłat, takich jak Europejska 

Agencja Leków, narzucona w ostatnich latach redukcja etatów wiązała się z redukcją 

liczby pracowników wykonujących zadania, które są w rzeczywistości finansowane z 

opłat wnioskodawców, a nie z budżetu Unii; stwierdza, że dokonano tego bez 

uwzględnienia dodatkowego obciążenia pracą, spowodowanego rosnącą liczbą 

wniosków, oraz wynikającego stąd wzrostu przychodów z opłat wnoszonych przez 

wnioskodawców za świadczone usługi, dzięki czemu byłoby możliwe zwiększenie 

liczby personelu bez wpływu na budżet Unii; stwierdza, że zapotrzebowanie Agencji na 

dodatkowych pracowników i środki budżetowe wzrośnie szczególnie w okresie 

przygotowania, przypadającym na lata 2018–2020, oraz na etapie przeprowadzki do 

nowej siedziby, kiedy to Agencja będzie musiała nadal pełnić swoje kluczowe funkcje z 

zakresu zdrowia publicznego oraz wykonywać zadania związane z samym 

przeniesieniem; 

11. ubolewa, że publikację nowego podejścia Agencji w celu uczynienia zeń przedmiotu 

publicznych konsultacji wstrzymano z uwagi na konieczność pilnego zajęcia się kwestią 

przygotowania Agencji na wypadek brexitu;  

12. podkreśla, że w październiku 2016 r. zaktualizowano strategię postępowania w 

przypadku konfliktu interesów dotyczącego członków i ekspertów komitetów 

naukowych; zauważa, że w strategii tej wyjaśniono kwestię ograniczeń dotyczących 

ewentualnego zatrudniania ekspertów przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne, a 

przepisy dotyczące interesów bliskich członków rodziny członków komitetów 

naukowych i grup roboczych dostosowano do przepisów obowiązujących członków 

zarządu; 

13. podkreśla, że strategię w zakresie konfliktu interesów członków zarządu stosuje się od 

maja 2016 r.; zwraca ponadto uwagę, że w październiku 2016 r. przyjęto zmienioną 

decyzję w sprawie przepisów dotyczących postępowania w przypadku interesów 

zadeklarowanych przez pracowników Agencji; 

14. odnotowuje, że Agencja obsadziła 98 proc. stanowisk przewidzianych dla pracowników 

zatrudnionych na czas określony; 

15. na podstawie dostępnych informacji zaleca udzielenie dyrektorowi wykonawczemu 

Europejskiej Agencji Leków absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok 

budżetowy 2016. 
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INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINII 
W KOMISJI OPINIODAWCZEJ 

Data przyjęcia 24.1.2018    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

41 

8 

0 

Posłowie obecni podczas głosowania 

końcowego 

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana 

Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit 

Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc 

Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, 

Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, 

Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La 

Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, 

Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana 

Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica 

Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli 

Zastępcy obecni podczas głosowania 

końcowego 

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike 

Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos 

Zorrinho 

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas 

głosowania końcowego 

Jiří Maštálka 
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