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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. zelo odobrava delo Evropske agencije za zdravila pri ocenjevanju in nadzoru zdravil za 
uporabo v medicini in veterini v Uniji; 

2. znova poudarja, da se proračun agencije financira tako iz proračuna Unije kot s 
pristojbinami, ki jih plačuje farmacevtska industrija, ko zaprosi za izdajo ali podaljšanje 
dovoljenja za trženje v Skupnosti; ugotavlja, da je celotni proračun agencije znašal 
208.400.000 EUR, vključno s 33.600.000 EUR kot novih subvencij iz proračuna Unije; 

3. priznava pripravljenost agencije, da objavi izjave o interesu strokovnjakov, ki so 
sodelovali pri oceni zdravil, vendar obžaluje, da veliko število strokovnjakov še ni 
objavilo svojih izjav o interesu;

4. je seznanjen s povečanim številom proizvodov in storitev (mnenja, poročila, znanstveno 
svetovanje, inšpekcije) v primerjavi z letom 2009; je zadovoljen tudi z izvajanjem Uredbe 
(ES) št. 141/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1999 o zdravilih 
sirotah1 in spodbuja agencijo, naj si še naprej prizadeva zagotavljati spodbude za 
raziskave, razvoj in dajanje v promet zdravil, določenih kot zdravila sirote;

5. opominja, da je Računsko sodišče računovodske izkaze agencije za leto 2010 ocenilo kot 
zanesljive, zakonite in pravilne; kljub temu ugotavlja, da je imelo pripombe glede 
prenosov, pogodb na področju informacijske tehnologije in sistema plačil za storitve 
nacionalnih organov;

6. pozdravlja prizadevanja agencije, da bi še bolj zmanjšala prenose sredstev; poziva jo, naj 
nadaljuje v tej smeri, da bo v celoti spoštovala načelo enoletnosti, kot je bilo zahtevano v 
prejšnjih letih;

7. spremlja vse dogodke v zvezi s pogodbami na področju informacijske tehnologije zaradi 
hude napake v letu 2009; ugotavlja, da si agencija prizadeva izboljšati sistem preverjanja 
in na vse možne načine omejiti morebitne človeške napake v postopku;

8. je seznanjen, da je upravni odbor 17. marca 2011 sprejel omejitve o nadaljnjih poklicnih 
dejavnostih nekdanjega izvršnega direktorja po javnem protestu, ki ga je podprl Evropski 
parlament, zaradi sklepa odbora z januarja 2011, da bo v celoti odobril njegove nove 
dejavnosti; glede tega spominja, da je junija 2011 delegacija Odbora za okolje, javno 
zdravje in varnost hrane obiskala agencijo z namenom nadaljnjega spremljanja tega 
primera in da bi pridobila dodatne informacije o izboljšanih postopkih; poleg tega 
spominja, da je julija 2011 prišlo do izmenjave mnenj med imenovanim izvršnim 
direktorjem in odborom, med katero se je ponovno obravnavalo to vprašanje, da bi se v 
prihodnje izognili podobnim dogodkom;

                                               
1 UL L 18, 22.1.2000, str. 1.
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9 ugotavlja, da bi moral izvršni direktor agencije v primeru da Služba za notranjo revizijo v 
svojem poročilu o nadaljnjem ukrepanju s septembra 2010 še vedno ugotovi „neustrezno 
oceno neodvisnosti strokovnjakov”, objaviti seznam vseh zadevnih odobrenih medicinskih 
proizvodov in poročati, kako namerava agencija popraviti te postopke,

10. podpira vsa prizadevanja na izvršni in upravni ravni agencije za reformo sistema plačil za 
storitve organov držav članic, ki bi morala jasno temeljiti na dejanskih stroških; poziva 
upravni odbor, naj ukrepa v zvezi s tem vprašanjem;

11. poziva agencijo, naj Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane dvakrat letno obvešča 
o izboljšanju izvajanja ukrepov, sprejetih v povezavi z osebjem in strokovnjaki; na osnovi 
razpoložljivih podatkov meni, da se izvršnemu direktorju Evropske agencije za zdravila 
lahko podeli razrešnica glede izvrševanje proračuna agencije za proračunsko leto 2010.
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