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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. zauważa, że budżet Europejskiej Agencji Leków (zwanej dalej „Agencją”) na rok 
budżetowy 2018 wyniósł 337 761 000 EUR, co stanowi wzrost o 2 % w porównaniu z 
2017 r.;

2. przypomina, że Agencja jest finansowana z opłat, a 89,69 % jej dochodów w 2018 r. 
pochodziło z opłat wnoszonych przez przemysł farmaceutyczny, 10,28 % z budżetu 
Unii i 0,03 % z zewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel;

3. zauważa, że na dzień 31 grudnia 2018 r. obsadzonych było 581 stanowisk (z 591 
zatwierdzonych stanowisk w 2018 r.) (w porównaniu do 583 stanowisk z 596 
zatwierdzonych w 2017 r.);

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. podkreśla, że niektóre działania Agencji zostały ograniczone, opóźnione lub przełożone 
z powodu brexitu lub innych okoliczności zewnętrznych; zauważa z zaniepokojeniem, 
że Agencja wskazała na brak odpowiednich zasobów, aby móc stawić czoła rosnącemu 
obciążeniu pracą wynikającemu z nowych zadań i ustawodawstwa, a w szczególności 
na utratę pracowników krótkoterminowych z powodu przeniesienia siedziby i specyfiki 
ustawodawstwa w zakresie pracy w Holandii;

6. podkreśla, że w 2018 r. Agencja zaleciła wydanie pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu 94 nowych leków (84 do stosowania u ludzi i 10 do stosowania u zwierząt) oraz 
że w lekach tych zawartych jest 46 nowych substancji czynnych (42 do stosowania u 
ludzi i 4 do stosowania u zwierząt);

7. zauważa, że w 2018 r. wdrożono drugi i trzeci etap planu ciągłości działania w celu 
zabezpieczenia podstawowych działań Agencji;

8. wyraża zaniepokojenie z powodu opóźnień zaobserwowanych przy opracowywaniu 
portalu i bazy danych UE dotyczących badań klinicznych;

9. podkreśla, że w 2018 r. centrum danych Agencji zostało z powodzeniem przeniesione 
do Hamburga;

10. zwraca uwagę, że w 2018 r. Agencja nie odnotowała żadnych przypadków 
wewnętrznego zgłoszenia nieprawidłowości i otrzymała 21 zgłoszeń ze źródeł 
zewnętrznych, z czego 17 wciąż było w toku w dniu 31 grudnia 2018 r.;

11. zauważa z zadowoleniem, że Agencja współpracuje z innymi agencjami, zwłaszcza z 
Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób i Europejskim Urzędem ds. 
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), w obszarze oporności na środki 
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przeciwdrobnoustrojowe, a także z Europejską Agencją Chemikaliów i EFSA w 
obszarze innowacyjnych podejść do zasady 3R (zastąpienie, ograniczenie i 
udoskonalenie badań na zwierzętach);

12. z zadowoleniem przyjmuje, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że uzyskał 
wystarczającą pewność, iż sprawozdanie finansowe Agencji za rok 2018 jest 
wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

13. na podstawie dostępnych danych zaleca udzielenie dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji Leków absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok 
budżetowy 2018.


