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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. kifejezetten üdvözli az Európai Gyógyszerügynökségnek az emberi, illetve 
állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek uniós értékelésére és felügyeletére 
irányuló munkáját; 

2. ismét hangsúlyozza, hogy az Ügynökség költségvetését egyrészt az EU költségvetéséből, 
másrészt a gyógyszeripar által a közösségi forgalombahozatali engedély megszerzése 
vagy fenntartása érdekében fizetett díjakból finanszírozzák; megjegyzi, hogy az 
Ügynökség rendelkezésére álló teljes költségvetés 208 400 000 EUR, amely új uniós 
költségvetési támogatásként 33 600 000 EUR-t is magában foglal; 

3. elismeri az Ügynökség azon szándékát, hogy közzétegye a gyógyszerkészítmények 
értékelésében részt vevő szakértők érdeknyilatkozatait; azonban sajnálattal állapítja meg, 
hogy több szakértő még nem tette közzé érdeknyilatkozatát;

4. tudomásul veszi a termékek és szolgáltatások (vélemények, jelentések, tudományos 
tanácsadás, vizsgálatok) 2009-hez képest történő mennyiségi megnövekedését; elégedett a 
ritka betegségek gyógyszereiről szóló 1999. december 16-i 141/2000/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet1 végrehajtásával, és ösztönzi az Ügynökséget, hogy
folytassa a ritka betegségek kijelölt gyógyszereivel kapcsolatos kutatás és fejlesztés, 
valamint e gyógyszerek forgalomba hozatalának ösztönzésére irányuló intézkedéseit;

5. emlékeztet, hogy az Európai Számvevőszék szerint az Ügynökség 2010. évi elszámolása 
megbízható, jogszerű és szabályszerű; megjegyzi azonban, hogy a Számvevőszék 
észrevételeket fogalmazott meg az átvittt összegekkel, az informatikai szerződésekkel és a 
nemzeti hatóságok által a szolgáltatásokért biztosított fizetési rendszerrel kapcsolatban;

6. üdvözli, hogy az Ügynökség erőfeszítéseket tesz az átvitt összegek további csökkentése 
érdekében; kéri az Ügynökséget e folyamat folytatására az évenkéntiség elvének teljes 
mértékű alkalmazása érdekében, ahogyan azt az előző években kérték;

7. felügyeli az informatikai szerződésekkel kapcsolatos valamennyi fejleményt, mert 2009-
ben súlyos hiba történt e téren; tudomásul veszi az Ügynökség munkáját, amellyel 
érvényesítési rendszerét igyekszik megerősíteni, illetve hogy valamennyi eszközt 
felhasználja a folyamatban bekövetkező esetleges emberi hibák csökkentésére;

8. tudomásul veszi, hogy 2011. március 17-én az igazgatóság a volt ügyvezető igazgató 
későbbi tevékenységeivel kapcsolatos korlátozásokat fogadott el azt követően, hogy az 
Európai Parlament által is támogatott nyilvános tiltakozás kezdődött az igazgatóságnak az 
igazgató új tevékenységeit teljes mértékben engedélyező 2011. januári határozata 
nyomán; ebben az összefüggésben emlékeztet rá, hogy a Környezetvédelmi, 

                                               
1 HL L 18., 2000.1.22., 1. o.
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Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2011 júniusában látogatást tett az 
Ügynökségben, hogy nyomon kövesse az ügyet és további tájékoztatást szerezzen az 
eljárások javulásáról; emlékeztet továbbá, hogy a bizottság eszmecserét tartott a 2011 
júliusában kinevezett ügyvezető igazgatóval, amelynek során az ügy megint napirendre 
került annak érdekében, hogy a jövőben az ilyen jellegű ügyek elkerülhetőek legyenek;

9 megjegyzi, hogy ha a belső ellenőrzési szolgálat 2010. szeptemberi nyomonkövetési 
jelentésében továbbra is úgy ítéli meg, hogy a szakértők függetlensége nem megfelelően 
került értékelésre, az Ügynökség ügyvezető igazgatójának közzé kell tennie egy listát az 
összes érintett, engedélyezett gyógyszerkészítményről és egy jelentést arról, hogy az 
Ügynökség miképpen szándékozik helyesbíteni ezeket az eljárásokat;

10. támogatja az Ügynökség végrehajtói és igazgatási szinten tett erőfeszítéseit, amelyek a 
tagállamok nemzeti hatóságai által a szolgáltatásokért biztosított fizetési rendszer 
reformjára irányulnak, amely rendszernek egyértelműen a valós költségeken kell 
alapulnia; sürgeti az igazgatóságot, hogy lépjen előre e kérdésben;

11. felhívja az Ügynökséget, hogy évente kétszer tájékoztassa a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot a személyzetre és a szakértőkre 
vonatkozó intézkedések jobb végrehajtásáról; a rendelkezésre álló adatok alapján úgy véli, 
hogy az Európai Gyógyszerügynökség ügyvezető igazgatója számára megadható a 
mentesítés az ügynökség 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására 
vonatkozóan.
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