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IEROSINĀJUMI

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

1. uzsver, ka Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) ir svarīga sabiedrības veselības un dzīvnieku 
veselības aizsardzībai un veicināšanai, jo nodrošina cilvēkiem paredzētu zāļu un 
veterināro zāļu izvērtēšanu un uzraudzību;

2. atzīmē, ka EMA 2019. finanšu gada galīgā budžeta apjoms bija 346 762 000 EUR, kas ir 
par 2,66 % vairāk nekā 2018. gadā;

3. atgādina, ka finansējumu EMA nodrošina maksu iekasēšana — 89,15 % no tās 
2019. gada ieņēmumiem ir no farmācijas nozares uzņēmumiem iekasētās maksas, 
10,77 % ir no Savienības budžeta atvēlētie līdzekļi un 0,09 % ir līdzekļi no dažādiem 
citiem avotiem;

4. atzīmē, ka 2019. gada 31. decembrī bija aizpildītas 583 no 591 štata vietas 
salīdzinājumā ar 2018. gadu, kad bija aizpildīta 581 no 591 štata vietas;

5. atzīst to, ka Apvienotās Karalistes lēmums izstāties no Eiropas Savienības ir ietekmējis 
EMA darbību un radījis papildu izdevumus 51,44 miljonu EUR apmērā, kas ietver arī 
izdevumus saistībā ar personāla pārcelšanu uz Nīderlandi un ēku politiku; atzinīgi vērtē 
to, kādā līmenī pārcelšanās laikā tika nodrošināta EMA darbību kvalitāte un 
nepārtrauktība;

6. vērš uzmanību uz to, ka 2019. gadā EMA ieteica izsniegt tirdzniecības atļauju 
81 jaunām zālēm (66 cilvēkiem paredzētām zālēm un 15 veterinārajām zālēm) un ka 
šajās jaunajās zālēs ir 35 jaunas aktīvās vielas (30 vielas cilvēkiem paredzētajās zālēs un 
5 — veterinārajās zālēs);

7. norāda, ka 2019. gada 1. janvārī sākās darbības nepārtrauktības plāna 4. posms, lai 
aizsargātu EMA pamatdarbību;

8. pauž bažas, ka, gadu gaitā piešķirot būtiskus jaunus uzdevumus un palielinot darba 
slodzi, līdztekus nav palielināts EMA darbinieku skaits un resursu apjoms, un ka 
minētais darbinieku trūkums rada ievērojamu spriedzi darbības nepārtrauktības 
nodrošināšanā;

9. pieņem zināšanai, ka EMA 2019. gadā saņēma 20 ziņojumus no ārēja avota par 
pārkāpumiem un ka tika slēgtas 13 lietas, kas saņemtas 2019. gadā, un 11 lietas, kas 
saņemtas iepriekšējos gados; 

10. norāda, ka Covid-19 vakcīnas apstiprināšanas procedūrai EMA ir jānorit ātri un 
pārredzami; norāda, ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš šādu vakcīnu klīnisko 
izmēģinājumu datu pārredzamībai;

11. ar bažām norāda uz Revīzijas palātas apsvērumiem, ka ir jāpārbauda tiesību aktu 
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ievērošana attiecībā uz darba ņēmēju norīkošanu darbā; atzinīgi vērtē EMA 
apliecinājumu, ka tā ir sākusi ieviest izmaiņas līgumu paraugos un tehnisko 
specifikāciju paraugā, lai tajos iekļautu informāciju par Direktīvu 96/71/EK1;

12. ar gandarījumu atzīmē, ka EMA sadarbojas ar citām aģentūrām, jo īpaši ar Eiropas 
Slimību profilakses un kontroles centru un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi, 
rezistences pret antimikrobiāliem līdzekļiem jautājumos un lai palīdzētu Komisijai 
izstrādāt Regulā (ES) 2019/62 norādītos īstenošanas un deleģētos aktus;

13. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas paziņojumu, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, 
ka EMA gada pārskati par 2019. finanšu gadu ir ticami un pakārtotie darījumi ir 
likumīgi un pareizi;

14. pamatojoties uz pieejamo informāciju, iesaka sniegt Eiropas Zāļu aģentūras 
izpilddirektoram apstiprinājumu par EMA 2019. finanšu gada budžeta izpildi.

1  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 96/71/EK (1996. gada 16. decembris) par darba ņēmēju norīkošanu 
darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (OV L 18, 21.1.1997., 1. lpp.).
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/6 (2018. gada 11. decembris) par veterinārajām zālēm un ar 
ko atceļ Direktīvu 2001/82/EK (OV L 4, 7.1.2019., 43. lpp.).


