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PASIŪLYMAI 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto 

kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. primena, kad, kaip numatyta Finansiniame reglamente, Europos vaistų agentūros (toliau – 

Agentūra) biudžeto įplaukos grindžiamos piniginėmis lėšomis – Europos Sąjungos 

įnašais, mokesčiais už paraiškas dėl leidimo prekiauti vaistais ir veiklą gavus leidimą, taip 

pat už įvairią administravimo veiklą; 

2. pažymi, kad 2015 m. bendras Agentūros biudžetas siekė 304 000 000 EUR, iš kurių 

18 669 000 EUR buvo gauti kaip pagrindinis finansavimas iš Europos Sąjungos bendrojo 

biudžeto; 

3. atkreipia dėmesį į tai, kad 2015 m. Agentūra šventė 20-ąsias savo veiklos metines ir 50-

ąsias Sąjungos farmacijos srities teisės aktų metines; 

4. pažymi, kad, turint mintyje 2015 m. įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus, visi nauji 

asignavimai įsipareigoti ir išmokėti; patvirtina, kad įvykdymo lygis siekia 94,6 proc., tai 

reiškia, kad nepanaudota 1 949 mln. EUR asignavimų; tačiau atkreipia dėmesį, kad toks 

neįvykdymo lygis atitinka nepanaudotų asignuotųjų įplaukų sumą (Agentūros 2014 m. 

biudžeto vykdymo rezultatai), kuri buvo panaudota 2016 m.; 

5. primena, kad po Europos Sąjungos tarnautojų teismo 2014 m. lapkričio 13 d. paskelbto 

sprendimo, kuriuo anuliuotas Komisijos sprendimas patvirtinti trumpąjį kandidatų į 

Agentūros vykdomojo direktoriaus pareigas sąrašą, o sykiu ir Valdybos 2011 m. 

lapkričio mėn. sprendimas skirti vykdomąjį direktorių, pranešimas apie laisvą vykdomojo 

direktoriaus vietą buvo vėl paskelbtas ir direktorius vėl paskirtas, ir nepaisant tokios 

sunkios padėties, Agentūra savo darbo programą įvykdė; 

6. primena, kad Agentūra mokesčius už farmakologinio budrumo paslaugas pradėjo rinkti 

2014 m. pabaigoje; pažymi, kad 2015 finansiniais metais susigrąžinta 21 640 000 EUR; 

7. pažymi, kad 2015 m. Agentūra rekomendavo, kad leidimas prekiauti būtų suteiktas 93 

vaistams, tarp jų ir 39 naujoms veikliosioms medžiagoms; pabrėžia, kad anksčiau niekada 

nebuvo leista naudoti tų medžiagų Sąjungos vaistuose ir jos nėra susijusios su jokių kitų 

leidžiamų naudoti cheminių medžiagų struktūra; 

8. pakartoja, kad Agentūra, vertindama ir kontroliuodama žmonėms ar gyvūnams skirtus 

vaistus, atlieka svarbų vaidmenį visuomenės ir gyvūnų sveikatos apsaugos ir stiprinimo 

srityje; 

9. atsižvelgdamas į turimus duomenis rekomenduoja patvirtinti Europos vaistų agentūros 

vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas. 


