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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. pabrėžia, kad Europos vaistų agentūros biudžetas finansuojamas iš ES biudžeto ir iš 
farmacijos pramonės pareiškėjų, kurie kreipiasi prašydami išduoti ar pratęsti Bendrijos 
leidimą prekiauti, įmokų. Tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad iš ES biudžeto skiriama dalis 
sudaro tik 18,7 proc. viso agentūros biudžeto ir kad per keletą pastarųjų metų ji 
palaipsniui mažėjo (2005 m. sudarė 22,7 proc.); pabrėžia, kad bendras agentūros biudžetas 
sudarė 194 389 mln. EUR; 

2. palankiai vertina agentūros pastangas daugiau konsultuoti moksliniais klausimais 
pradedant kurti naujus vaistus; taip pat palankiai vertina tai, kad diegiamos naujos 
priemonės, padedančios sparčiau įvertinti visuomenės sveikatai itin svarbius vaistus ir 
pagreitinti telematikos programų rengimą ir įgyvendinimą;

3. mano, kad Europos vaistų agentūra yra svarbus Europos mokslinių konsultacijų, 
mokslinių rekomendacijų, vaistų vertinimo ir priežiūros geriausios praktikos šaltinis ir 
džiaugiasi Europos Komisijos ir valstybių narių įnašais siekiant tarptautiniu mastu 
suderinti reguliavimo standartus;

4. džiaugiasi, kad įgyvendinamas Retųjų vaistų reglamentas ir ragina agentūrą tęsti savo 
veiklą siekiant įteisinti retųjų vaistų kategorijai priskirtų vaistų mokslinio tyrimo, kūrimo 
ir atidavimo į rinką paskatas;

5. atkreipia dėmesį į Europos Audito Rūmų komentarus dėl II išlaidų kategorijos „Pastatai, 
įranga ir kitos veiklos išlaidos“ asignavimų perkėlimo į 2010 metų biudžetą; įvertino 
agentūros atsakymą į šias pastabas ir džiaugiasi dėl jos dedamų pastangų sumažinti 
perkeliamas sumas; ragina Europos vaistų agentūrą tęsti šį darbą siekiant visapusiškai 
įgyvendinti metinio periodiškumo principą; 

6. dar kartą atkreipia dėmesį į agentūros politiką sudaryti išankstinius užsienio valiutos 
keitimo sandorius siekiant dalį administracinio biudžeto apsaugoti nuo nepalankių svaro 
sterlingų keitimo kurso svyravimų; tikisi, kad agentūra šiuos sandorius vykdys apdairiai ir 
išvengs kurso svyravimo nuostolių, kurie 2009 m. sudarė 0,9 mln. EUR; kontroliuos, kaip 
vykdoma patikslinta iždo valdymo politika; 

7. remdamasis turima informacija mano, kad Europos vaistų agentūros vykdomajam 
direktoriui galima suteikti patvirtinimą, kad 2009 finansinių metų Europos vaistų 
agentūros biudžetas įvykdytas.


