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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. primena, kokia svarbi Europos vaistų agentūros (EMA) veikla ES valstybėms narėms ir 
institucijoms teikiant mokslinius patarimus dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų 
kokybės, saugumo ir veiksmingumo vertinimo;

2. mano, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimas yra veiksminga Europos Parlamento 
priemonė, kurią naudojant turi būti priimtas faktiniais ir svariais argumentais pagrįstas 
sprendimas; atsižvelgdamas į tai primena galiojančias taisykles, t. y. Europos Bendrijų 
pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, Europos Bendrijoms 
taikomą finansinį reglamentą, atitinkamos agentūros steigimo reglamentą ir šios agentūros 
nustatytą konkrečią politiką ir procedūras; 

3. yra tvirtai įsitikinęs, kad turi būti imamasi reikiamų veiksmų tais atvejais, kai buvo 
nesilaikoma galiojančių taisyklių; mano, kad tokiais atvejais agentūra, siekdama pašalinti 
trūkumus, turi parengti veiksmų planą, kurio įgyvendinimą turėtų prižiūrėti Europos 
Parlamentas, o Europos Parlamentas arba Europos Sąjungos teisės aktų leidėjas turi 
spręsti tokias problemas keisdamas galiojančias taisykles ir reglamentus, kad būtų 
pašalintos galimos spragos; 

4. atidžiai išnagrinėjo išsamų EMA administracijos ir CONT komiteto pranešėjo 
susirašinėjimą iki to laiko, kai per plenarinį posėdį priimtas sprendimas atidėti biudžeto 
įvykdymo patvirtinimą, ir jį priėmus; 

5. atsakingam komitetui skirtoje savo pirmoje nuomonėje jau nagrinėjo didelių perkėlimų, 
buvusio vykdomojo direktoriaus vėlesnės profesinės veiklos, daugelio vaistų vertinimo 
procese dalyvavusių ekspertų trūkstamų interesų deklaracijų problemas, kurios jau 
minėtos Vidaus audito tarnybos tolesnėje vertinimo ataskaitoje, ir minėjo pavėluotą 
valdančiosios tarybos sprendimą reformuoti mokėjimų už valstybių narių valdžios 
institucijų teikiamas paslaugas sistemą; mano, kad EMA jau dėjo dideles pastangas 
siekdama sugriežtinti savo vidaus procedūras, kad būtų užtikrintas jos ekspertų ir 
darbuotojų nepriklausomumas, ir pareikalavo, kad dukart metuose būtų teikiama 
informacija apie priemonių, kurių buvo imtasi šioje srityje, įgyvendinimo gerinimą;

6. dar kartą pažymi, kad Audito Rūmai pateikė pastabų dėl perkėlimų, IT sutarčių ir 
nacionalinių valdžios institucijų suteiktų paslaugų apmokėjimo sistemos, tačiau mano, kad 
Agentūros 2010 m. sąskaitos patikimos, teisėtos ir tvarkingos;

7. mano, kad svarbu pažymėti, jog atsakingas komitetas palaiko glaudžius ryšius su 
agentūra: bent kartą metuose kviečia jos vykdomąjį direktorių keistis nuomonėmis, iš 
komiteto narių paskyrė asmenį ryšiams palaikyti ir kas dvejus metus apsilanko agentūroje; 
primena, kad paskutinis toks apsilankymas vyko 2011 m. birželio mėn.; 

8. iš esmės teigiamai vertina susitarimą dėl Bendro Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos pareiškimo ir bendro požiūrio į decentralizuotas agentūras; primena, kad į kai 
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kuriuos biudžeto įvykdymo patvirtinimui svarbius klausimus jau atsižvelgta ir imtasi juos 
spręsti; mano, kad pagal Bendrą požiūrį priimtose gairėse bus tinkamai atsižvelgta į šiuos 
klausimus; 

9. mano, kad sprendimas dėl EMA biudžeto įvykdymo patvirtinimo negali būti priimamas 
remiantis papildomais reikalavimais, pvz., EBPO gairėmis, nes nei ES teisės aktų leidėjas 
oficialiai reikalavo, nei pagal konkrečias agentūrų taisykles, kurios nustatytos per 
atitinkamas biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūras, nebuvo oficialiai reikalaujama 
įgyvendinti šiuos reikalavimus; ragina Europos Sąjungos institucijas išnagrinėti, ar 
patartina įtraukti papildomas gaires į galimą bendrą visų ES institucijų ir organų veiklos 
reikalavimų sistemą ir įpareigoti jų laikytis; 

10. remdamasis turima informacija mano, kad Europos vaistų agentūros vykdomajam 
direktoriui gali būti suteiktas agentūros 2010-ųjų finansinių metų biudžeto įvykdymo 
patvirtinimas.


