
AD\889638LT.doc PE476.054v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

2011/2220(DEC)

24.1.2012

NUOMONĖ
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl 2010-ųjų finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo: Europos vaistų 
agentūra
(2011/2220(DEC))

Nuomonės referentė: Jutta Haug



PE476.054v02-00 2/5 AD\889638LT.doc

LT

PA_NonLeg



AD\889638LT.doc 3/5 PE476.054v02-00

LT

PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto 
kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. labai teigiamai vertina Europos vaistų agentūros darbą Sąjungoje vertinant ir stebint 
vaistus, skirtus vartoti žmonėms ir veterinariniais tikslais;

2. dar kartą pabrėžia, kad agentūros biudžetas finansuojamas Sąjungos biudžeto lėšomis ir 
rinkliavomis, kurias moka vaistų pramonės atstovai, teikdami prašymą išduoti arba 
pratęsti Bendrijos prekybos leidimą; pažymi, kad agentūrai iš viso buvo skirtas 
208 400 000 EUR biudžetas, įskaitant naująją 33 600 000 EUR dydžio Sąjungos biudžeto 
išmoką;

3. pripažįsta, kad agentūra pasirengusi skelbti ekspertų, dalyvaujančių vaistų vertinimo 
veikloje, interesų deklaracijas; tačiau apgailestauja dėl to, kad nemažai ekspertų dar nėra 
paskelbę šių interesų deklaracijų;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad, palyginti su 2009 m., siūloma daugiau prekių ir paslaugų 
(nuomonių, ataskaitų, mokslinių patarimų, patikrinimų); be to, teigiamai vertina tai, kaip 
įgyvendinamas 1999 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 141/2000 dėl retųjų vaistų1, ir ragina agentūrą tęsti savo veiklą siekiant numatyti 
paskatas, susijusias su moksliniais tyrimais, plėtra ir nurodytų retųjų vaistų atidavimu į 
rinką;

5. primena, kad, Audito Rūmų nuomone, agentūros 2010 m. sąskaitos patikimos, teisėtos ir 
tvarkingos; tačiau pažymi, kad Audito Rūmai pateikė pastabų dėl perkėlimų, IT sutarčių ir 
nacionalinių valdžios institucijų suteiktų paslaugų apmokėjimo sistemos;

6. teigiamai vertina agentūros pastangas toliau riboti perkėlimus; ragina agentūrą tęsti šį 
procesą siekiant visapusiškai vadovautis metinio periodiškumo principu, kaip buvo 
raginama ankstesniais metais;

7. atsižvelgdamas į tai, kad 2009 m. buvo padaryta didelė klaida, stebi visus su IT sutartimis 
susijusius pokyčius; atkreipia dėmesį į agentūros darbą stiprinant jos patvirtinimo sistemą 
ir siekiant pritaikyti visas priemones, kad proceso metu būtų sušvelnintas bet kokių 
žmogiškųjų klaidų poveikis;

8. atkreipia dėmesį į tai, kad 2011 m. kovo 17 d. valdyba patvirtino tolesnės buvusio 
vykdomojo direktoriaus profesinės veiklos apribojimus atsižvelgdama į viešą protestą, 
kurį parėmė Europos Parlamentas, dėl jos 2011 m. sausio mėn. priimto sprendimo 
visapusiškai pritarti jo naujajai veiklai; atsižvelgdamas į tai primena, kad 2011 m. 
birželio mėn. agentūroje lankėsi Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komiteto delegacija, kuri domėjosi, kaip tiriamas šis atvejis, ir kuri siekė gauti papildomos 
informacijos apie patobulintas procedūras; be to, primena, kad 2011 m. liepos mėn. 
komitete buvo surengtas keitimasis nuomonėmis su paskirtuoju vykdomuoju direktoriumi 
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ir kad ateityje siekiant išvengti panašaus pobūdžio atvejų šis klausimas buvo iškeltas dar 
kartą;

9 pažymi, kad, jeigu Vidaus audito tarnyba į savo 2010 m. rugsėjo mėn. vertinimo ataskaitą 
toliau teiks informaciją apie netinkamą ekspertų nepriklausomumo vertinimą, agentūros 
vykdomasis direktorius turėtų paskelbti visų susijusių vaistų, kuriems išduotas leidimas, 
sąrašą ir pranešti, kaip agentūra ketina koreguoti šias procedūras;

10. remia visas agentūros vykdomuoju ir administraciniu lygmenimis dedamas pastangas 
siekiant reformuoti atsiskaitymo už valstybių narių valdžios institucijų suteiktas paslaugas 
sistemą, kuri turi būti aiškiai pagrįsta realiosiomis išlaidomis; ragina valdybą pažangiai 
spręsti šį klausimą;

11. ragina agentūrą dukart per metus informuoti Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą apie tai, kaip gerinamas priemonių, kurių imtasi personalo ir ekspertų 
atžvilgiu, įgyvendinimas; atsižvelgdamas į turimus duomenis mano, kad Europos vaistų 
agentūros vykdomajam direktoriui gali būti suteiktas agentūros 2010-ųjų finansinių metų 
biudžeto įvykdymo patvirtinimas.
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