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PASIŪLYMAI

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

1. pažymi, kad 2012 m. Europos vaistų agentūrai buvo skirta 222 489 000 EUR lėšų, iš kurių 
28 966 000 EUR buvo ES biudžeto įnašai; yra patenkintas dėl to, kad 575 iš 590 numatytų 
etatų buvo užimti, ir pažymi, kad iki 2012 m. pabaigos buvo įdarbinta 160 sutartininkų ir 
deleguotųjų nacionalinių ekspertų, o tai yra 17 mažiau nei 2011 m.;

2. palankiai vertina tai, jog Audito Rūmai pranešė, kad Europos vaistų agentūros 
2012 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos visais 
reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

3. pripažįsta tris Audito Rūmų pateiktas pastabas, kuriose didžiausias dėmesys skiriamas 
sąskaitų patikimumui, operacijų teisėtumui ir tvarkingumui ir biudžeto valdymui; 
pripažįsta Agentūros atsakymą; mano, kad Agentūros pateikti paaiškinimai dėl SAP 
apskaitos sistemos įdiegimo siekiant tiksliau pripažinti pajamas iš visų rūšių paraiškų 
mokesčių, taip pat informaciją dėl jos nematerialiojo turto apskaitos sistemos patvirtinimo 
yra visiškai pakankami; turi atkreipti dėmesį į tai, kad 2013 m. lapkričio 19 d. Europos 
Teisingumo Teismo priimtas sprendimas dėl 2011 m. atlyginimų skaičiavimo metodo taip 
pat turi pasekmių mokėjimams kai kalbama apie korekcinį koeficientą bei taikomam euro 
ir svaro sterlingų kursui, nes darbo užmokesčio koregavimo dokumentų rinkinys apima ir 
šiuos du klausimus; ragina Agentūrą glaudžiai bendradarbiaujant su Komisija rasti 
darbuotojams naudingą ir taisykles atitinkantį sprendimą; stebisi, kodėl Audito Rūmai 
ankstesniais metais nepateikė pastabų mokykloms mokėtinų mokesčių klausimu, pritaria 
Agentūros argumentams dėl mokyklos mokesčių mokėjimo nesant Europos mokyklos; 
susipažino su mažesne, palyginti su 2010 m. ir 2011 m., į 2013 m. perkelta suma; 
supranta, kad šis perkėlimas iš dalies susijęs su naujuoju statybos projektu; tačiau primena 
Agentūrai biudžeto metinio periodiškumo principą; 

4. pakartoja, kad Agentūros atliekama visuomenės ir gyvūnų sveikatos stiprinimo ir jos 
apsaugos užtikrinimo funkcija, kurią ji vykdo vertindama ir kontroliuodama žmonėms ar 
gyvūnams skirtus vaistus, yra labai svarbi; palankiai vertina interesų konfliktų sprendimo 
politiką, kurią valdančioji taryba paskutinį kartą pakeitė ir patvirtino 2012 m. kovo mėn.; 

5. remdamasis turimais duomenimis rekomenduoja patvirtinti Europos vaistų agentūros 
vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2012 finansinių metų biudžetas įvykdytas.


