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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina par Eiropas Zāļu aģentūras nozīmīgo darbu, nodrošinot labākos iespējamos 
zinātniskos ieteikumus ES dalībvalstīm un ES iestādēm ikvienā jautājumā, kas attiecas uz 
cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu kvalitātes, drošuma un efektivitātes novērtēšanu;

2. uzskata, ka budžeta izpildes apstiprināšana ir likumīgs Eiropas Parlamenta rīcībā esošs 
instruments, kas paredz pieņemt lēmumu, balstoties uz faktiem un objektīviem 
argumentiem; tādēļ atgādina par spēkā esošajiem noteikumiem — Eiropas Kopienu 
Civildienesta noteikumiem un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, Finanšu regulu, 
ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, regulu, ar ko izveidota attiecīgā 
aģentūra, un specifisku, aģentūras izveidotu politiku un procedūrām; 

3. pauž ciešu pārliecību, ka spēkā esošo noteikumu pārkāpuma gadījumā ir jāveic 
nepieciešamie pasākumi; uzskata, ka tādā gadījumā attiecīgajai aģentūrai ir jāizveido 
rīcības plāns nepilnību novēršanai, Eiropas Parlamentam ir jāuzrauga šī plāna īstenošana 
un vai nu Eiropas Parlamentam, vai Eiropas likumdevējam ir jārisina radušās problēmas, 
mainot spēkā esošos noteikumus un regulējumu, lai novērstu iespējamos trūkumus; 

4. ir rūpīgi iepazinusies ar detalizēto Eiropas Zāļu aģentūras vadības saraksti ar Budžeta 
kontroles komitejas referentu pirms plenārsēdē pieņemtā lēmuma par budžeta izpildes 
apstiprināšanas atlikšanu un pēc tam; 

5. jau savā pirmajā ziņojumā atbildīgajai komitejai ir norādījusi uz problēmām, kas saistītas 
ar augstu pārnesto apropriāciju līmeni, tam sekojošo bijušā izpilddirektora profesionālo 
darbību, to, ka daudzi zāļu novērtēšanā iesaistītie eksperti nebija aizpildījuši finansiālo 
interešu deklarācijas, uz ko savā ziņojumā bija norādījis arī iekšējais revīzijas dienests, un 
pārlieku vēlu pieņemto valdes lēmumu reformēt maksājumu sistēmu par dalībvalstu 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem; uzskata, ka Eiropas Zāļu aģentūra jau ir darījusi ļoti 
daudz, lai nostiprinātu savas iekšējās procedūras, ar kurām nodrošina, ka darbinieki un 
eksperti ir neatkarīgi, un prasa, lai tā divas reizes gadā informētu par šajā sakarā veikto 
pasākumu uzlabotu īstenošanu;

6. atkārtoti norāda, ka Revīzijas palāta ir iekļāvusi piezīmes par apropriāciju pārnesumiem, 
IT līgumiem un maksājumu sistēmu par pakalpojumiem, ko sniedz valstu iestādes, taču 
uzskata, ka Aģentūras pārskati par 2010. gadu ir uzticami, likumīgi un pareizi;

7. uzskata par ievērības cienīgu, ka atbildīgajai komitejai ir ciešs kontakts ar Aģentūru, ka tā 
ir uzaicinājusi izpilddirektoru vismaz reizi gadā apmainīties viedokļiem, iecēlusi 
kontaktpersonu no sava vidus un reizi divos gados apmeklē Aģentūru; atgādina, ka 
iepriekšējais Aģentūras apmeklējums notika 2011. gada jūnijā; 

8. kopumā atzinīgi vērtē panākto vienošanos par kopīgo paziņojumu un Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas Vienoto nostāju attiecībā uz decentralizētajām aģentūrām; 
atgādina, ka daži elementi, kas ir svarīgi, lai varētu apstiprināt budžeta izpildi, ir apzināti 
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un pie tiem tiek strādāts; uzskata, ka rīcības plānā Vienotās nostājas īstenošanai šie 
jautājumi tiks pienācīgi ņemti vērā; 

9. uzskata, ka lēmumu par Eiropas Zāļu aģentūras budžeta izpildes apstiprināšanu nevar 
balstīt uz papildu prasībām, piemēram, ESAO pamatnostādnēm, ja ES likumdevēji nav 
oficiāli prasījusi, lai šīs prasības tiktu pildītas, un aģentūras nav iekļāvušas tās savās 
procedūrās laikā, uz kuru attiecas budžeta izpildes apstiprināšana; aicina Eiropas iestādes 
izvērtēt, vai būtu ieteicams iekļaut papildu pamatnostādnes iespējamajā kopējā sistēmā, 
kas piemērojama visām Eiropas iestādēm un struktūrvienībām, un apņemties tās pildīt; 

10. pamatojoties uz pieejamo informāciju, uzskata, ka Eiropas Zāļu aģentūras 
izpilddirektoram var sniegt apstiprinājumu par aģentūras 2010. finanšu gada budžeta 
izpildi.


