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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z wielkim zadowoleniem przyjmuje prace Europejskiej Agencji Leków w zakresie oceny 
leków stosowanych u ludzi i zwierząt w Unii oraz nadzoru nad tymi lekami; 

2. podkreśla ponownie, że budżet agencji jest finansowany z budżetu Unii oraz z opłat 
uiszczanych przez wnioskodawców z branży farmaceutycznej za otrzymanie lub 
przedłużenie wspólnotowego zezwolenia na wprowadzanie leków do obrotu; zauważa, że 
ogólny budżet, którym dysponowała agencja, wyniósł 208 400 000 EUR, w tym 
33 600 000 EUR z tytułu nowej subwencji z budżetu Unii; 

3. uznaje gotowość agencji do publicznego ujawnienia oświadczeń o konflikcie interesów 
składanych przez ekspertów uczestniczących w ocenie produktów leczniczych; ubolewa 
jednak z powodu tego, że wielu ekspertów nie ujawniło dotychczas oświadczeń o 
konflikcie interesów;

4. zwraca uwagę na zwiększenie w porównaniu z rokiem 2009 ilości produktów i usług 
(opinii, sprawozdań, porad naukowych, inspekcji); wyraża również zadowolenie z 
wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych1 i zachęca agencję do 
kontynuacji działań wspierających badania, rozwój i wprowadzanie do obrotu 
określonych sierocych produktów leczniczych;

5. przypomina, że Trybunał Obrachunkowy uznaje sprawozdanie finansowe agencji za rok 
2010 za wiarygodne, legalne i prawidłowe; zauważa jednak, że Trybunał Obrachunkowy 
poczynił uwagi dotyczące środków przeniesionych, umów IT oraz systemu płatności za 
usługi świadczone przez organy krajowe;

6. z zadowoleniem przyjmuje starania agencji o dalsze ograniczenie przenoszenia środków; 
zwraca się do agencji o kontynuację tego procesu, aby w pełni stosować zasadę 
jednoroczności, o co wnoszono w ubiegłych latach;

7. śledzi rozwój sytuacji w obszarze umów IT z uwagi na poważny błąd, jaki wystąpił w 
2009 r.; odnotowuje starania agencji służące wzmocnieniu jej systemu zatwierdzania i 
wykorzystaniu wszystkich narzędzi w celu ograniczenia jakichkolwiek błędów ludzkich w 
tym procesie;

8. odnotowuje fakt, że w dniu 17 marca 2011 r. w następstwie popartych przez Parlament 
Europejski publicznych protestów przeciwko decyzji o pełnej akceptacji nowych działań 
byłego dyrektora, podjętej w styczniu 2011 r., zarząd zatwierdził ograniczenia przyszłej 
działalności zawodowej byłego dyrektora wykonawczego; przypomina w związku z tym, 
że delegacja Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 

                                               
1 Dz.U. L 18 z 22.1.2000, s. 1.
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Bezpieczeństwa Żywności złożyła wizytę w agencji w czerwcu 2011 r., aby zbadać tę 
sprawę i otrzymać dodatkowe informacje na temat usprawnienia procedur; przypomina 
ponadto, że w lipcu 2011 r. komisja przeprowadziła wymianę poglądów z nowo 
mianowanym dyrektorem wykonawczym, podczas której ponownie poruszono tę kwestię, 
aby uniknąć podobnej sytuacji w przyszłości;

9 zauważa, że w sprawozdaniu uzupełniającym z września 2010 r. Służba Audytu 
Wewnętrznego nadal stwierdza „nieprawidłowe dokonanie oceny niezależności 
ekspertów”, dyrektor wykonawczy agencji powinien podać do publicznej wiadomości 
wykaz wszystkich zatwierdzonych produktów leczniczych, których to dotyczy, oraz 
sposób, w jaki agencja zamierza poprawić te procedury;

10. wspiera wszelkie wysiłki na szczeblu wykonawczym i administracyjnym agencji służące 
reformie systemu płatności za usługi świadczone przez organy państw członkowskich, 
który to system powinien być wyraźnie oparty na rzeczywistych kosztach; nakłania zarząd 
agencji do poczynienia postępów w tej sprawie;

11. wzywa agencję, aby dwa razy w roku informowała Komisję Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności o poprawie wdrażania 
przyjętych środków dotyczących pracowników i ekspertów; na podstawie dostępnych 
danych uważa, że dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Leków można 
udzielić absolutorium z wykonania budżetu agencji za rok budżetowy 2010.
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