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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. poudarja, da ima Evropska agencija za zdravila pomembno vlogo pri ocenjevanju in 
nadzoru medicinskih in veterinarskih proizvodov; 

2. ugotavlja, da je proračun agencije v letu 2008 znašal 182,9 milijona EUR, v letu prej pa 
163,1 milijona EUR; nadalje ugotavlja, da je bil prispevek skupnosti za agencijo v 
letu 2008 za 2,4 % manjši kakor v letu 2007, in sicer je znašal 34 milijonov EUR; 

3. poudarja, da so bile pristojbine za storitve ocenjevanja v letu 2008 glavni vir prihodkov 
agencije, in sicer so znašale kar 70,2 % vseh prihodkov; v zvezi s tem znova opozarja na 
pomen namenskih prejemkov kot instrumenta, ki agencijam, odvisnim od pristojbin, 
pomaga pri obvladovanju nepredvidljivih tržnih razmer;

4. obžaluje precejšen prenos proračunskih sredstev v znesku več kot 20 milijonov EUR iz 
odhodkov za informacijsko tehnologijo, namenjenih programu ureditve na področju 
medicinskih izdelkov, saj je to v nasprotju z načelom enoletnosti; spodbuja agencijo, naj 
naredi vse, kar je v njeni moči, da bi v takih primerih spoštovala finančno uredbo, saj se 
podobni zapleti na področju informacijske tehnologije vlečejo že več let;

5. je seznanjen z dolgoletno politiko agencije, da sklepa pogodbe o terminskih valutnih 
poslih, da bi proračunska sredstva za upravne odhodke zavarovala pred neugodnim 
nihanjem menjalnega tečaja britanskega funta; pričakuje, da bo agencija takšne posle 
sklepala preudarno; priporoča, da se ustanovi delovna skupina, ki bo to strategijo 
varovanja pred tveganjem pozorno spremljala; 

6. ugotavlja, da je bilo v odobrenem kadrovskem načrtu za leto 2008 predvidenih 481 
delovnih mest, od katerih jih je bilo konec leta zasedenih 469; ugotavlja, da je bilo v 
letu 2008 zaposlenih dodatnih 41 uslužbencev za podporo (pomožni in pogodbeni 
uslužbenci ter napoteni nacionalni strokovnjaki), tako da je skupno število zaposlenih 
znašalo 587;

7. na osnovi razpoložljivih podatkov meni, da je izvršnemu direktorju Evropske agencije za 
zdravila mogoče podeliti razrešnico glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko 
leto 2008.


