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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 2015. gadā Aģentūras kopējais budžets bija EUR 304 000 000 un ka 

EUR 18 669 000 no šīs summas bija no Eiropas Savienības vispārējā budžeta piešķirtais 

pamatfinansējums; 

3. norāda, ka 2015. gadā bija pagājuši 20 gadi kopš Aģentūras izveides un 50 gadi, kopš 

Savienībā tika pieņemti tiesību akti farmācijas jomā; 

4. atzīmē, ka attiecībā uz saistību un maksājumu apropriācijām 2015. gadā jaunās 

apropriācijas tika asignētas un izmaksātas; pieņem zināšanai, ka izpildes līmenis ir 94,6% 

un tas nozīmē, ka neizlietoto apropriāciju apmērs ir EUR 1949 miljoni; tomēr norāda, ka 

šo nepilnīgo izpildi nosaka neizlietotie piešķirtie ieņēmumi (Aģentūras 2014. gada 

budžeta izpildes rezultāti), kas tika no jauna iekļauti 2016. gada budžetā; 

5. atgādina, ka saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta tiesas spriedumu, kas tika 

pasludināts 2014. gada 13. novembrī un ar kuru tika atcelts Komisijas lēmums pieņemt 

potenciālo kandidātu sarakstu Aģentūras izpilddirektora amatam un līdz ar to arī iecelšana 

izpilddirektora amatā, ko 2011. gada novembrī veica valde, uz izpilddirektora amata vietu 

no jauna tika izsludināts konkurss un kandidāts no jauna tika iecelts amatā, un ka, 

neraugoties uz sarežģīto situāciju, Aģentūra izpildīja savu darba programmu; 

6. atgādina, ka Aģentūra ar pakalpojumiem farmakovigilances jomā saistītās maksas sāka 

iekasēt 2014. gada beigās; ņem vērā, ka par 2015. finanšu gadu tika atgūti 

EUR 21 640 000; 

7. norāda, ka 2015. gadā Aģentūra reģistrācijas apliecībai ieteica 93 zāles, kurās bija 39 

jaunas aktīvās vielas; uzsver, ka minēto vielu izmantošana zālēs Savienībā nekad iepriekš 

nebija atļauta un tās nav saistītas ne ar vienas citas atļautas vielas ķīmisko struktūru; 

8. atkārtoti norāda uz Aģentūras nozīmīgo lomu sabiedrības un dzīvnieku veselības 

aizsardzībā un veicināšanā, novērtējot un uzraugot cilvēkiem paredzētās un veterinārās 

zāles; 

9. pamatojoties uz pieejamo informāciju, iesaka sniegt Eiropas Zāļu aģentūras 

izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2015. finanšu gada budžeta izpildi. 


