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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, kad, kaip numatyta Finansiniame reglamente, Europos vaistų agentūros 

(toliau – Agentūra) biudžeto pajamos grindžiamos piniginėmis lėšomis – Sąjungos 

įnašais, mokesčiais už paraiškas gauti vaistų rinkodaros leidimą ir už poregistracinę 

veiklą, taip pat už įvairią administravimo veiklą; 

2. pažymi, kad 2016 m. bendras Agentūros biudžetas siekė 308 422 000 EUR; atkreipia 

dėmesį į tai, kad 89,4 proc. Agentūros pajamų yra iš mokesčių, kuriuos moka vaistų 

pramonės atstovai už suteiktas paslaugas, 5,5 proc. – iš Sąjungos biudžeto ir 5 proc. iš 

išorės asignuotųjų pajamų; 

3. pažymi, kad Agentūra kontroliuoja biudžeto išlaidas taikydama patikimą stebėsenos 

procesą; 

4. pakartoja, kad Agentūra, vertindama ir prižiūrėdama žmonėms ar gyvūnams skirtus 

vaistus, atlieka svarbų vaidmenį visuomenės ir gyvūnų sveikatos apsaugos ir 

propagavimo srityje; 

5. pažymi, kad 2016 m. Agentūra rekomendavo, kad rinkodaros leidimas būtų suteiktas 92 

naujiems vaistams (81 žmonėms skirtam vaistui ir 11 veterinarinių vaistų), įskaitant 33 

naujas veikliąsias medžiagas (27 žmonėms skirtas ir 6 veterinarines veikliąsias 

medžiagas); pabrėžia, kad naudoti tų medžiagų Sąjungos vaistuose anksčiau niekada 

nebuvo leista ir kad jos nėra susijusios su jokių kitų leidžiamų naudoti medžiagų 

chemine struktūra; 

6. palankiai vertina tai, kad 2016 m. spalio mėn. pradėta naudoti klinikinių duomenų 

interneto svetainė ir tai yra svarbus žingsnis siekiant didesnio skaidrumo; atkreipia 

dėmesį į tai, kad interneto svetainė suteikia atvirą prieigą prie naujų žmonėms skirtų 

vaistų, kuriems suteiktas leidimas Sąjungoje, klinikinių tyrimų ataskaitų; pažymi, kad 

Agentūra yra pirmoji pasaulyje reguliavimo institucija, suteikianti tokią plačią prieigą 

prie klinikinių duomenų; 

7. atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra sukūrė „Brexit’ui“ skirtą darbo grupę, kuri 2016 m. 

daugiausia dėmesio skyrė „Brexit’o“ poveikio Agentūrai vertinimui, siekdama nustatyti 

pagrindinius pavojus ir pasiūlyti galimas rizikos mažinimo priemones;  

8. pažymi, kad visiškai skaidrios ataskaitų teikimo sistemos sukūrimas daug kainuoja ir 

yra sudėtingas dėl tos sistemos sudėtingumo ir didelio skaičiaus kasmet atliekamų 

operacijų; 

9. pabrėžia, kad Agentūrai nebuvo leista sukurti su „Brexit’u“ susijusio nenumatytų atvejų 

rezervo; 

10. reiškia susirūpinimą dėl to, kad tokių agentūrų kaip šios, kurios finansuojamos iš 

mokesčių, atveju darbuotojų skaičiaus mažinimas, kuris turėjo būti atliktas pastaraisiais 
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metais, reiškė darbuotojų, vykdančių užduotis, kurios faktiškai finansuojamos 

pareiškėjų mokesčiais, o ne Sąjungos biudžeto lėšomis, skaičiaus mažinimą; tai buvo 

daroma neatsižvelgiant į papildomą darbo krūvį, susidariusį dėl didėjančio paraiškų 

skaičiaus, ir į atitinkamą pajamų iš pareiškėjų mokamų mokesčių už teikiamas 

paslaugas padidėjimą, dėl kurio būtų buvę galima padidinti darbuotojų skaičių nedarant 

jokio poveikio Sąjungos biudžetui; pažymi, kad Agentūros papildomų darbuotojų ir 

biudžeto išteklių poreikis bus ypač didelis 2018–2020 m. pasirengimo ir perkėlimo į 

naują būstinę etapu, kuriuo Agentūra turės toliau vykdyti savo pagrindines viešosios 

sveikatos užduotis ir papildomas užduotis, susijusias su pačiu perkėlimu; 

11. apgailestauja dėl to, kad viešų konsultacijų dėl Agentūros naujo požiūrio siekiant 

skaidrumo paskelbimas buvo sustabdytas dėl poreikio teikti pirmenybę Agentūros 

pasirengimui „Brexit’o“ srityje; 

12. pabrėžia, kad 2016 m. spalio mėn. buvo atnaujinta mokslinių komitetų narių ir ekspertų 

konkuruojančių interesų traktavimo politika; pažymi, kad ji apima apribojimų, susijusių 

su eksperto galimybe įsidarbinti farmacijos įmonėje, paaiškinimą ir suderina taisykles, 

susijusias su artimų šeimos narių interesais mokslinių komitetų ir darbo grupių narių 

atžvilgiu, su Valdančiosios tarybos narių taisyklėmis; 

13. atkreipia dėmesį į tai, kad Valdančiosios tarybos narių konkuruojančių interesų srities 

politika įsigaliojo 2016 m. gegužės mėn.; be to, pažymi, kad persvarstytas sprendimas 

dėl taisyklių, susijusių su Agentūros darbuotojų deklaruotų interesų traktavimu, buvo 

priimtas 2016 m. spalio mėn.; 

14. atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūros laikinųjų darbuotojų darbo vietų užimtumo 

rodiklis pasiekė 98 proc.; 

15. remdamasis turimais duomenimis, rekomenduoja patvirtinti Europos vaistų agentūros 

vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas. 
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