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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, że budżet Europejskiej Agencji Leków jest finansowany z budżetu UE oraz z 
opłat uiszczanych przez wnioskodawców z branży farmaceutycznej za otrzymanie lub 
przedłużenie zezwolenia na wprowadzanie leków do obrotu udzielanego przez Wspólnotę; 
zauważa jednak, że wkład budżetu unijnego wynosi zaledwie 18,7% ogólnego budżetu 
oraz że odsetek ten zmniejszył się w ciągu ostatnich lat (w 2005 r. wynosił on 22,7%); 
podkreśla, że ogólny budżet udostępniony Agencji wynosił 194 389 mln EUR; 

2. z uznaniem odnosi się do wysiłków Agencji mających na celu wydawanie większej liczby 
zaleceń naukowych na początkowych etapach opracowywania nowych leków, a także do 
wprowadzania środków przyspieszających proces oceny leków o decydującym znaczeniu 
dla zdrowia publicznego, oraz środków przyspieszających proces tworzenia i wdrażania 
programów Telematics;

3. uważa Europejską Agencję Leków za źródło ważnych porad i zaleceń naukowych oraz 
najlepszych praktyk oceny i kontroli leków w Europie, a także zadowoleniem przyjmuje 
współpracę Agencji z Komisją Europejską i państwami członkowskimi na rzecz 
ujednolicania standardów prawnych na szczeblu międzynarodowym;

4. wyraża zadowolenie z wdrożenia rozporządzenia w sprawie leków sierocych i zachęca 
Agencję do kontynuacji działań wspierających badania, rozwój i wprowadzania do obrotu 
określonych sierocych produktów leczniczych;

5. przyjmuje do wiadomości uwagi Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w sprawie 
środków na płatności przesuniętych do budżetu na rok 2010 do tytułu II – Budynki, sprzęt 
i inne wydatki operacyjne; rozpatrzył odpowiedź Agencji w sprawie uwag i z 
zadowoleniem przyjmuje jej starania zmierzające do zmniejszenia przesunięć środków; 
zachęca Agencję do kontynuacji tego procesu, aby w pełni wdrożyć zasadę 
jednoroczności; 

6. ponownie zwraca uwagę na politykę Agencji polegającą na zawieraniu terminowej 
umowy wymiany walutowej, aby zabezpieczyć część budżetu administracyjnego Agencji 
przed niekorzystnymi wahaniami kursu wymiany funta; oczekuje, że Agencją będzie 
ostrożnie zarządzała tymi transakcjami, aby uniknąć strat związanych z wymianą waluty, 
które w 2009 r. wyniosły 0,9 mln EUR; zamierza kontrolować nową politykę zarządzania 
środkami finansowymi; 

7. uważa, że na podstawie dostępnych danych można udzielić dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiej Agencji Leków absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok 
budżetowy 2009.


