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JAVASLATOK 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 

Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 

indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. üdvözli, hogy a Számvevőszék az Európai Gyógyszerügynökség (az ügynökség) 2011-es 

pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója alapjául szolgáló tranzakciókat minden 

lényegi szempontból jogszerűnek és szabályszerűnek találja; ismételten hangsúlyozza, 

hogy a mentesítési eljárás az előző évre összpontosít; tudatában van annak, hogy az azóta 

tett előrelépéseket megfelelő módon tudomásul kell venni és figyelemmel kell lenni rájuk;  

2. rámutat arra, hogy az Európai Gyógyszerügynökség az emberi, illetve állatgyógyászati 

felhasználásra szánt gyógyszerek értékelése és felügyelete révén fontos szerepet tölt be a 

közegészségügy és az állategészségügy védelme és előmozdítása terén; 

3. felhívja a figyelmet az Európai Bizottság által 2012. december 19-én elfogadott 

ütemtervre – mely „Az Európai Parlamentnek, az Európai Unió Tanácsának és az Európai 

Bizottságnak a decentralizált ügynökségekről szóló együttes nyilatkozatában és közös 

megközelítésében” foglalt európai parlamenti kérésnek megfelelő nyomon követést jelenti 

–, amelynek az a célja, hogy javítsa az ügynökségek irányítását, hatékonyságát és 

átláthatóságát, és amely saját kezdeményezéseket is tartalmaz az összeférhetetlenségi 

esetek kezelésére; 

4. ezzel összefüggésben felhívja a figyelmet arra, hogy a Számvevőszék 

összeférhetetlenségről szóló különjelentése nem veszi teljes mértékben figyelembe a 

legújabb fejleményeket és az ügynökség által bevezetett javításokat; ezért elégedetten 

állapítja meg, hogy az ügynökségen az átláthatósággal és a lehetséges 

összeférhetetlenséggel kapcsolatos valamennyi eljárás javult, rámutat az átláthatósággal és 

a függetlenséggel kapcsolatos politikák erősítése és javítása érdekében való folyamatos 

fáradozás jelentőségére, és támogatni fogja az ügyvezető igazgató további erőfeszítéseit; 

5. jelentést vár az ügynökségtől az érdekeltségi nyilatkozatok előzetes és utólagos 

ellenőrzésére szolgáló rendszer bevezetésével kapcsolatban; osztja az ügynökség 

ügyvezető igazgatójának véleményét, amely szerint egy ilyen rendszer – kiterjedéséből 

adódóan – meghaladja az ügynökség képességét és hatáskörét; ezért úgy véli, hogy az 

egyik mérlegelendő megoldásnak egy jogalkotási kezdeményezésnek kell lennie, 

amelynek keretében a valamely gyógyszeripari termékre vonatkozó forgalomba hozatali 

engedélyek jogosultjait köteleznék arra, hogy tegyék közzé a megállapodásokat és az 

összes olyan pénzbeli vagy természetbeni juttatást, amelyben közvetlenül vagy közvetve a 

velük dolgozó szakértőket vagy szerveket részesítették;  

6. megállapítja, hogy 2011-ben 208 863 000 euró állt az ügynökség rendelkezésére, 

amelyből 27 900 000 euró származott uniós költségvetési hozzájárulásból; 

elégedettségének ad hangot, amiért a 567 rendelkezésre álló álláshelyből 552 betöltött volt 

és megjegyzi, hogy 2011 végéig 177 szerződéses alkalmazottat és kirendelt nemzeti 

szakértőt alkalmaztak; 
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7. üdvözli az ügynökség erőfeszítéseit eljárásai megerősítésére annak érdekében, hogy 

megfeleljen az évenkéntiség költségvetési elvének, miután egy elemzésekkel és jobb 

tervezéssel foglalkozó munkacsoportot hozott létre a magasabb átvitt előirányzatok 

jövőbeli elkerülése érdekében; 

8. tudomásul veszi a Számvevőszék megjegyzését az informatikai szolgáltatásokra 

vonatkozó keretszerződéssel kapcsolatban; ezzel összefüggésben emlékeztet arra, hogy a 

legjelentősebb számítási hiba 2009-ben történt, amelyre utalt a 2009-es mentesítésről 

szóló határozat, és megjegyzi, hogy azóta az eljárást és a számítást is a szükséges módon 

korrigálták;  

9. a nagyobb fokú átláthatóság, valamint a teljes és időben történő dokumentáció 

tekintetében szorosan figyelemmel fogja kísérni a személyzeti kiválasztási eljárás 

javulását; 

10. elismeri az ügynökség ügyvezetői szintű erőfeszítéseit az igazgatótanács azon döntésének 

ösztönzésére, hogy a valós költségek alapján vizsgálják felül a tagállami szolgáltatások 

díjazásának rendszerét; teljes mértékben tudatában van annak, hogy a csekély előrelépés 

az igazgatótanácsi döntés hiányának tudható be; ezért üdvözli az ügynökség igazgatásának 

megközelítését, amely sürgeti az Európai Bizottságot, hogy nyújtson további támogatást 

ebben az ügyben; 

11. a rendelkezésre álló adatok alapján ajánlja a mentesítés megadását az Európai 

Gyógyszerügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2011-es pénzügyi évre 

szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan. 
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