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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. podkreśla ważną rolę Europejskiej Agencji Leków w zapewnianiu oceny i nadzorowania 
produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych; 

2. zauważa, że w 2008 r. budżet Europejskiej Agencji Leków wyniósł 182,9 mln EUR 
wobec kwoty 163,1 mln EUR w roku poprzednim; zauważa ponadto, że w porównaniu 
z 2007 r. agencja otrzymała o 2,4% mniejszy wkład Wspólnoty, przy czym taki wkład 
Wspólnoty w 2008 r. wyniósł 34 mln EUR; 

3. podkreśla, że przychody z opłat za usługi w zakresie oceny stanowią główne źródło 
przychodów agencji, stanowiąc 70,2% ogółu jej przychodów w 2008 r.; przypomina 
w tym kontekście znaczenie instrumentu dochodów przyznanych przeznaczonego na to, 
aby agencje uzależnione od opłat mogły sobie radzić z nieprzewidywalnym rozwojem 
sytuacji rynkowej;

4. wyraża ubolewanie z powodu wysokiej kwoty przeniesień wynoszącej ponad 20 mln EUR 
na wydatki informatyczne związane z programem regulacji produktów medycznych, co 
jest sprzeczne z zasadą jednoroczności; zachęca w tym przypadku agencję do dołożenia 
wszelkich starań na rzecz wykonania rozporządzenia finansowego, gdyż ta sytuacja 
w dziedzinie IT utrzymuje się już od szeregu lat;

5. zwraca uwagę na długofalową politykę agencji polegającą na zawieraniu terminowej 
umowy wymiany walutowej w celu zabezpieczenia części jej budżetu administracyjnego 
przed niekorzystnymi wahaniami kursu wymiany funta; oczekuje od agencji rozważnego 
zarządzania tego rodzaju transakcjami; informuje, że należy utworzyć grupę roboczą 
mającą na celu uważne obserwowanie i monitorowanie strategii zabezpieczającej; 

6. zauważa, że zatwierdzony plan zatrudnienia przewidywał na 2008 r. 481 stanowisk, 
z czego 469 obsadzonych zostało do końca 2008 r.; zauważa, że w 2008 r. zatrudniono 
dodatkowo 41 osób z personelu wsparcia (pracownicy pomocniczy i kontraktowi, 
oddelegowani eksperci krajowi), a tym samym całkowity stan zatrudnienia wynosi 587;

7. na podstawie dostępnych danych uważa, że dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej 
Agencji Leków można udzielić absolutorium w odniesieniu do wykonania budżetu 
Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2008.


