
PA\909720PL.doc PE494.538v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

2011/2220(DEC)

18.7.2012

PROJEKT OPINII
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków na 
rok budżetowy 2010
(C7-0281/2011 - 2011/2220(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Jutta Haug



PE494.538v01-00 2/4 PA\909720PL.doc

PL

PA_NonLeg



PA\909720PL.doc 3/4 PE494.538v01-00

PL

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. przypomina o znaczeniu działań Europejskiej Agencji Leków, która dostarczyła 
państwom członkowskim UE i instytucjom unijnym najlepsze możliwe opinie naukowe 
dotyczące wszelkich zagadnień związanych z oceną jakości bezpieczeństwa i skuteczności 
produktów leczniczych stosowanych u ludzi i zwierząt;

2. uważa udzielanie absolutorium za ważne narzędzie Parlamentu Europejskiego, które 
wymaga podejmowania decyzji na podstawie rzeczowych i istotnych argumentów; 
przypomina w tym kontekście o obowiązujących przepisach, tj. regulaminie 
pracowniczym urzędników oraz warunkach zatrudnienia innych pracowników Wspólnot 
Europejskich, rozporządzeniu finansowym mającym zastosowanie do budżetu ogólnego 
Wspólnot Europejskich, właściwym akcie założycielskim Agencji oraz konkretnych 
strategiach politycznych i procedurach ustanowionych w Agencji;  

3. wyraża zdecydowane przekonanie, że w przypadku pojawienia się niezgodności z 
obowiązującymi przepisami należy podjąć niezbędne kroki; uważa, że w takich 
przypadkach agencja musi opracować plan działania w celu wyeliminowania 
nieprawidłowości, a realizacja tego planu powinna być monitorowana przez Parlament 
Europejski oraz że Parlament Europejski lub prawodawca europejski musi zająć się tymi 
problemami zmieniając obowiązujące przepisy i regulacje w celu usunięcia ewentualnych 
luk; 

4. z uwagą zapoznał się ze szczegółową korespondencją między administracją Europejskiej 
Agencji Leków a sprawozdawcą komisji CONT przed i po przyjęciu na posiedzeniu 
plenarnym decyzji o odroczeniu udzielenia absolutorium; 

5. odniósł się już w swojej pierwszej opinii dla komisji przedmiotowo właściwej do 
problematycznych kwestii związanych z wysokimi kwotami przeniesień, dalszą 
działalnością zawodową byłego dyrektora wykonawczego, brakującymi deklaracjami 
wielu ekspertów zaangażowanych w ocenę produktów leczniczych o braku konfliktu 
interesów, o czym wspomniano również w sprawozdaniu uzupełniającym Służby Audytu 
Wewnętrznego oraz zaległą decyzją Zarządu o reformie systemu płatności za usługi 
świadczone przez władze państw członkowskich; jest zdania, że Europejska Agencja 
Leków poczyniła już istotne starania w kierunku ulepszenia swoich procedur 
wewnętrznych w celu zapewnienia niezależności swoich ekspertów i pracowników oraz 
zwrócił się o przedstawianie mu dwa razy w roku informacji na temat sprawniejszego 
wdrażania środków podjętych w tym zakresie;

6. podkreśla ponownie, że Trybunał Obrachunkowy poczynił uwagi dotyczące środków 
przeniesionych, umów IT oraz systemu płatności za usługi świadczone przez organy 
krajowe, lecz uznał sprawozdanie finansowe Agencji za rok 2010 za wiarygodne, zgodne 
z prawem i prawidłowe;
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7. uważa za godny uwagi fakt, że komisja przedmiotowo właściwa pozostaje w 
bezpośrednim kontakcie z agencją, zapraszając przynajmniej raz w roku dyrektora 
wykonawczego do udziału w wymianie poglądów, wyznaczywszy spośród swych 
członków osobę kontaktową oraz odbywając co dwa lata wizyty w Agencji; przypomina, 
że ostatnia wizyta miała miejsce w czerwcu 2011 r. 

8. zasadniczo z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie wspólnego oświadczenia i 
wspólnego podejścia Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie Agencji 
zdecentralizowanych; przypomina, że uwzględniono i podjęto tam niektóre kwestie 
istotne dla udzielania absolutorium; jest przekonany, że kwestie te zostaną należycie 
uwzględnione w programie działania nawiązującym do wspólnego podejścia; 

9. uważa, że decyzja w sprawie absolutorium dla Europejskiej Agencji Leków nie może 
opierać się na wymogach dodatkowych, np. wytycznych OECD, jeżeli prawodawca UE 
oficjalnie nie zażądał stosowania tych wymogów ani też nie wynikało to ze specjalnych 
ustaleń w agencjach podczas odnośnej procedury udzielania absolutorium z wykonania 
budżetu; zwraca się do instytucji europejskich o zbadanie, czy celowe jest uwzględnienie i 
zobowiązanie do stosowania dodatkowych wytycznych w ewentualnych wspólnych 
przepisach ramowych dla wszystkich instytucji i organów europejskich; 

10. na podstawie dostępnych informacji uważa, że dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej 
Agencji Leków można udzielić absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok 
budżetowy 2010.


