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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. stwierdza, że w 2012 r. Europejska Agencja Leków dysponowała zasobami w 
wysokości 222 489 000 EUR, z których 28 966 000 EUR pochodziło z budżetu UE; wyraża 
zadowolenie, że spośród 590 dostępnych stanowisk 575 było obsadzonych, oraz zauważa, że 
do końca 2011 r. zatrudniono 160 pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów 
krajowych, o 17 mniej niż w 2011 r.;

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał Obrachunkowy uznał, że transakcje 
leżące u podstaw rocznych sprawozdań finansowych Europejskiej Agencji Leków za rok 
budżetowy 2012 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

3. zgadza się z trzema uwagami poczynionymi przez Trybunał Obrachunkowy, które 
dotyczą wiarygodności rozliczeń, zgodności z prawem i prawidłowości transakcji oraz 
zarządzania budżetem; przyjmuje do wiadomości odpowiedź Agencji; uważa za w pełni 
wystarczające wyjaśnienia udzielone przez Agencję co do wprowadzenia systemu 
księgowego SAP w celu precyzyjniejszego ujmowania przychodów z tytułu wszystkiego 
rodzaju opłat za zgłoszenie, a także informacji o walidacji systemu księgowego dla wartości 
niematerialnych i prawnych; musi wskazać, że decyzja podjęta przez Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości na temat metody indeksacji wynagrodzeń za 2011 r. z dnia 19 listopada 2013 
r. ma skutki także dla płatności w związku ze współczynnikiem korygującym, a także dla 
stosowanego kursu wymiany EUR na GBP, ponieważ pakiet dotyczący indeksacji 
wynagrodzeń zawiera także te dwa zagadnienia; zwraca się do Agencji, w ścisłej współpracy 
z Komisją, o znalezienie rozwiązania w interesie pracowników oraz zgodnie z zasadami; 
zastanawia się, dlaczego Trybunał nie wyraził opinii na temat opłat na rzecz szkół w 
poprzednich latach, popiera argumentację Agencji w związku z regulowaniem opłat 
szkolnych w przypadku braku szkoły europejskiej; odnotowuje zmniejszenie kwoty 
przeniesionej na 2013 r. w porównaniu z latami 2010 i 2011; jest świadomy, że przeniesienie 
jest częściowo związane z nowym projektem budowlanym; przypomina zarazem Agencji 
o zasadzie jednoroczności budżetu; 

4. przypomina ważną rolę Agencji w ochronie i promowaniu zdrowia publicznego 
i zwierząt za pomocą oceny i kontroli leków stosowanych u ludzi i zwierząt; z zadowoleniem 
przyjmuje politykę postępowania z konfliktami interesów, ostatnio uaktualnioną i popartą 
przez zarząd w marcu 2012 r.;

5. na podstawie dostępnych faktów zaleca udzielić dyrektorowi zarządzającemu 
Europejskiej Agencji Leków absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 
2012.


