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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. podkreśla, że Agencja jest finansowana z opłat, a 88 % jej dochodów w 2017 r. 
pochodzi z opłat wnoszonych przez przemysł farmaceutyczny, 9 % z budżetu Unii i 3 % 
z zewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel;

2. odnotowuje, że ostateczny budżet Agencji na rok budżetowy 2017 wynosił 
331 266 000 EUR, co stanowi kwotę o 7,4 % wyższą w porównaniu z rokiem 
budżetowym 2016;

3. podkreśla, że w roku budżetowym 2017 wskaźnik wykonania budżetu wyniósł 92,92 %, 
co oznacza spadek o 3,38 punktów procentowych w porównaniu z rokiem 2016; 
ponadto odnotowuje, że wskaźnik wykonania w odniesieniu do środków na płatności 
wyniósł 82,45 %, co oznacza spadek o 3,06 punktów procentowych w porównaniu z 
rokiem 2016;

4. zauważa, że na dzień 31 grudnia 2017 r. obsadzone były 583 stanowiska (z 596 
zatwierdzonych w ramach budżetu Unii) (w porównaniu do 587 z 602 stanowisk w 
2016 r.); ubolewa, że Agencji przydzielono nowe zadania, nie zwiększając liczby 
pracowników, co prowadzi do krytycznej zależności od zewnętrznej wiedzy fachowej; 
podkreśla, że przeniesienie siedziby Agencji wymaga znacznych zasobów i w rezultacie 
prowadzi do niedoboru zasobów ludzkich, co może negatywnie wpływać na zdolność 
Agencji do wypełniania jej podstawowych i legislacyjnych obowiązków;

5. 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;

6. podkreśla, że niektóre działania Agencji zostały opóźnione lub przełożone z powodu 
brexitu lub okoliczności zewnętrznych;

7. podkreśla, że w 2017 r. Agencja zaleciła wydanie pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu 110 nowych leków (92 do stosowania u ludzi i 18 do stosowania u zwierząt) oraz 
że w lekach tych zawarte są 42 nowe substancje czynne (35 do stosowania u ludzi i 7 do 
stosowania u zwierząt);

8. zwraca uwagę, że zarząd przyjął decyzję w sprawie ochrony godności ludzkiej oraz 
zapobiegania nękaniu psychicznemu i molestowaniu seksualnemu;

9. podkreśla, że w 2017 r. nie wszczęto procedury w przypadku naruszenia zaufania przez 
członków zarządu, członków komitetu naukowego lub ekspertów ani nie odnotowano 
przypadków konfliktu interesów w odniesieniu do pracowników;

10. zwraca uwagę, że w 2017 r. Agencja nie odnotowała żadnych przypadków 
wewnętrznego zgłoszenia nieprawidłowości i otrzymała 25 zgłoszeń ze źródeł 
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zewnętrznych, z czego 10 wciąż było w toku w dniu 31 grudnia 2017 r.; zauważa, że w 
dwóch przypadkach podjęto działania regulacyjne na szczeblu państw członkowskich;

11. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2017 r. Agencja wdrożyła plan komunikacji, 
zacieśniając współpracę z właściwymi organami krajowymi, organizacjami pacjentów i 
konsumentów oraz organizacjami pracowników służby zdrowia;

12. z zadowoleniem zauważa, że Agencja współpracuje z innymi agencjami, np. z ECDC i 
EFSA, w obszarze oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe;

13. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał 
wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne agencji za rok 2017 jest wiarygodne, 
a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe;

14. na podstawie dostępnych danych zaleca udzielenie dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji Leków absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok 
budżetowy 2017.
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