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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opominja, da je delo Evropske agencije za zdravila pomembno, saj državam članicam EU 
in institucijam EU zagotavlja najboljše možno znanstveno svetovanje glede vseh vprašanj 
ocenjevanja kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravil za uporabo v medicini in veterini;

2. meni, da je razrešnica tehten instrument Evropskega parlamenta, ki potrebuje sklep na 
podlagi dejanskih in vsebinskih argumentov; v tem okviru spominja na veljavna pravila, 
tj. kadrovske predpise za uradnike in pogoje za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske 
skupnosti, finančno uredbo, ki se uporablja za Evropske skupnosti, ustanovitveno uredbo 
agencije ter posebne politike in postopke, vzpostavljene v agenciji; 

3. je trdno prepričan, da je treba sprejeti potrebne ukrepe, če pride do primerov 
nespoštovanja veljavnih pravil; meni, da bi agencija morala v teh primerih vzpostaviti 
akcijski načrt za odpravo pomanjkljivosti, izvajanje tega načrta bi moral spremljati 
Evropski parlament, Parlament ali evropski zakonodajalec pa mora te težave obravnavati s 
spremembo veljavnih pravil in predpisov, da bi odpravil morebitne vrzeli; 

4. se je temeljito seznanil s podrobno korespondenco med upravno ravnjo Evropske agencije 
za zdravila in poročevalko odbora CONT pred plenarnim sklepom glede odložitve 
podelitve razrešnice in po njem; 

5. je v svojem prvem mnenju za pristojni odbor že obravnaval problematiko visoke stopnje 
prenosov, nadaljnje poklicne dejavnosti nekdanjega izvršnega direktorja, manjkajoče 
izjave o interesu številnih strokovnjakov, ki so sodelovali pri oceni zdravil, kar je bilo 
navedeno tudi v poročilu službe za notranjo revizijo o nadaljnjem ukrepanju, ter sklep 
upravnega odbora glede reforme sistema plačil za storitve organov držav članic, ki bi 
moral biti sprejet že pred časom; meni, da si je Evropska agencija za zdravila že znatno 
prizadevala za okrepitev svojih notranjih postopkov za zagotovitev neodvisnosti 
strokovnjakov in zaposlenih, ter je zahteval, da se ga dvakrat letno obvesti o izboljšanem 
izvajanju ukrepov, sprejetih v zvezi s tem;

6. ponovno poudarja, da je Računsko sodišče imelo pripombe glede prenosov, pogodb na 
področju informacijske tehnologije in sistema plačil za storitve organov držav članic, 
vendar je menilo, da so računovodski izkazi agencije za leto 2010 zanesljivi, zakoniti in 
pravilni;

7. meni, da je treba omeniti, da je pristojni odbor v tesnem stiku z agencijo, saj vsaj enkrat 
letno povabi izvršnega direktorja na izmenjavo mnenj, je za kontaktno osebo imenoval 
svojega člana in vsaki dve leti obišče agencijo; opominja, da je bil zadnji obisk junija 
2011; 

8. v splošnem pozdravlja sporazum o skupni izjavi in skupnem pristopu Evropskega 
parlamenta, Sveta in Komisije o decentraliziranih agencijah; opominja, da so bili 
obravnavani in sprejeti nekateri elementi, ki so pomembni za podelitev razrešnice; 
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verjame, da bo časovni načrt o nadaljnjih ukrepih glede skupnega pristopa primerno 
upošteval ta vprašanja; 

9. meni, da sklep o podelitvi razrešnice Evropski agenciji za zdravila ne more temeljiti na 
dodatnih zahtevah, npr. smernicah OECD, če izvajanja teh zahtev niso uradno zahtevali 
niti zakonodajalec EU niti posebne ureditve v agencijah med zadevnim postopkom 
podelitve razrešnice; poziva evropske institucije, naj preučijo, ali je priporočljivo vključiti 
in sprejeti dodatne smernice v morebitnem skupnem okviru za vse evropske institucije in 
organe; 

10. na osnovi razpoložljivih informacij meni, da se lahko izvršnemu direktorju Evropske 
agencije za zdravila podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna agencije za 
proračunsko leto 2010.


