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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. ļoti atzinīgi vērtē darbu, ko veic Eiropas Zāļu aģentūra, novērtējot un uzraugot cilvēkiem 
paredzētās un veterinārās zāles Savienībā; 

2. atkārtoti uzsver, ka aģentūras budžetu finansē gan no Savienības budžeta, gan farmācijas 
nozares maksām par Kopienas tirdzniecības atļauju saņemšanu vai pagarināšanu; norāda, 
ka aģentūrai pieejamā budžeta kopējais apjoms bija EUR 208 400 000, tostarp 
EUR 33 600 000 kā jauna subsīdija no Savienības budžeta; 

3. atzinīgi vērtē aģentūras gatavību publiskot to ekspertu interešu deklarācijas, kuri iesaistīti 
medicīnisko produktu novērtēšanā; pauž nožēlu par to, ka daudzi eksperti savas interešu 
deklarācijas vēl nav publiskojuši;

4. pieņem zināšanai, ka salīdzinājumā ar 2009. gadu ir pieaudzis produktu un pakalpojumu 
(atzinumi, ziņojumi, zinātniskās konsultācijas, inspekcijas) skaits; pauž gandarījumu arī 
par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 16. decembra Regula 
(EK) Nr. 141/2000 par zālēm reti sastopamu slimību ārstēšanai1, un mudina aģentūru 
turpināt darbu, lai veicinātu reti sastopamu slimību ārstēšanai paredzēto zāļu pētniecību, 
izstrādi un laišanu tirgū;

5. atgādina, ka Revīzijas palāta aģentūras 2010. gada pārskatus uzskata par ticamiem, 
likumīgiem un pareiziem; tomēr norāda, ka Revīzijas palāta ir iekļāvusi piezīmes par 
līdzekļu pārnesumiem, IT līgumiem un maksājumu sistēmu par pakalpojumiem, ko sniedz 
valstu iestādes;

6. atzinīgi vērtē aģentūras centienus vēl vairāk samazināt līdzekļu pārnesumus; aicina 
aģentūru turpināt šo procesu, lai pilnībā ievērotu gada pārskata principu, kā tas prasīts 
iepriekšējos gados;

7. seko līdzi visām norisēm IT līgumu jomā, ņemot vērā būtisko kļūdu 2009. gadā; pieņem 
zināšanai aģentūras paveikto, nostiprinot validācijas sistēmu, un centienus izmantot visus 
instrumentus, lai novērstu cilvēka faktora radītās kļūdas šajā procesā;

8. pieņem zināšanai, ka valde 2011. gada 17. martā pieņēma lēmumu ierobežot bijušā 
izpilddirektora turpmāko profesionālo darbību, ņemot vērā EP atbalstītus sabiedrības 
iebildumus pret tās 2011. gada janvāra lēmumu pilnībā atļaut viņa turpmāko darbību; šajā 
sakarībā atgādina, ka Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 
delegācija 2011. gada jūnijā apmeklēja Eiropas Zāļu aģentūru, lai iepazītos ar šī gadījuma 
risinājumu un saņemtu sīkāku informāciju par procedūru uzlabošanu; turklāt atgādina, ka 
komiteja 2011. gada jūnijā sarīkoja viedokļu apmaiņu ar izpilddirektora amata kandidātu, 
atkal pievēršoties šim jautājumam, lai novērstu līdzīgu gadījumu atkārtošanos;

                                               
1 OV L 18, 22.1.2000., 1. lpp.
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9. norāda — ja Iekšējās revīzijas dienests 2010. gada septembra ziņojumā par veikto 
pasākumu pēcpārbaudi joprojām secinās, ka ekspertu neatkarība netiek novērtēta 
objektīvi, aģentūras izpilddirektoram būtu jāpublicē visu attiecīgo apstiprināto 
medicīnisko produktu saraksts un jāziņo, kā aģentūra plāno novērst procedūru nepilnības;

10. atbalsta visus aģentūras vadības un administrācijas centienus reformēt maksājumu sistēmu 
par dalībvalstu iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, jo tās pamatā noteikti jābūt reālajām 
izmaksām; mudina valdi virzīt uz priekšu šī jautājuma izskatīšanu;

11. aicina aģentūru divreiz gadā informēt Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju par to, kā tiek uzlabota to pasākumu īstenošana, kurus piemēro 
darbiniekiem un ekspertiem; pamatojoties uz pieejamajiem datiem, uzskata, ka Eiropas 
Zāļu aģentūras izpilddirektoram var sniegt apstiprinājumu par aģentūras 2010. finanšu 
gada budžeta izpildi.
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