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NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 

kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 

návrhy: 

1. pripomína, že tak, ako sa uvádza v nariadení o rozpočtových pravidlách, rozpočtové 

príjmy Európskej agentúry pre lieky (ďalej len „agentúra“) sú založené na hotovosti 

prijatej ako príspevky Európskej únie, poplatkoch za žiadosti o povolenie na uvedenie 

farmaceutických výrobkov na trh a za činnosti vykonávané po udelení povolenia, ako aj 

za rôzne administratívne činnosti; 

2. pripomína, že nariadenie o poplatkoch za dohľad nad liekmi1 bolo uverejnené v Úradnom 

vestníku Európskej únie 27. júna 2014 a uplatňuje sa na konania od 26. augusta 2014, hoci 

ročné poplatky na podporu systémov informačných technológií a činnosti monitorovania 

literatúry sa nebudú vyberať až do roku 2015; rád by zdôraznil, že uvedené nariadenie 

teraz agentúre umožňuje vyberať poplatky od držiteľov povolenia na uvedenie na trh na 

účely financovania týchto činností dohľadu nad liekmi vykonávaných na úrovni Únie, 

pokiaľ ide o lieky na humánne použitie; zdôrazňuje, že výnosy sa používajú na 

odmeňovanie vnútroštátnych príslušných orgánov za vedecké posudzovanie, ktoré 

vykonávajú spravodajcovia Výboru EMA pre hodnotenie farmakovigilančných rizík, a 

prispievajú k pokrytiu nákladov agentúry na dohľad nad liekmi; 

3. konštatuje, že schválené rozpočtové prostriedky v pôvodnom rozpočte agentúry na rok 

2014 dosiahli celkovo 297 169 000 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 28,33 % v porovnaní 

s pôvodným rozpočtom na rok 2013 (231 560 000 EUR), a že v roku 2014 sa zaviedli dva 

opravné rozpočty s cieľom zohľadniť najmä zníženie príjmov z poskytnutých služieb o 

8 000 000 EUR a zníženie požadovaného príspevku Únie o 6 000 000 EUR; 

4. konštatuje, že v dôsledku toho predstavovali celkové zdroje dostupné pre agentúru v roku 

2014 sumu 282 474 000 EUR, pričom tento nárast o 12,3 % v porovnaní s rokom 2013 bol 

spôsobený najmä celkovo vyšším počtom žiadostí v roku 2014; konštatuje, že z celkových 

príjmov pochádzalo 80,09 % z hodnotenia liekov a iných činností súvisiacich s odvetvím 

a že príspevok Únie zabezpečil v roku 2014 približne 11 % príjmov (29 936 000 EUR 

vrátane osobitného príspevku na znižovanie poplatkov za lieky na zriedkavé choroby vo 

výške 9 432 100 EUR); rád by zdôraznil, že táto suma predstavuje 0,021 % z celkového 

rozpočtu Únie; 

5. konštatuje, že pokiaľ ide o viazané rozpočtové prostriedky, agentúra nikdy nepoužila 

sumu 7,6 milióna EUR z dôvodu revízie váhového faktora platov za roky 2011 a 2012 

(6 miliónov EUR) a opravy účtovnej závierky za rok 2012 požadovanej Dvorom 

audítorov, v dôsledku ktorých bol výsledok hospodárenia agentúry za rok 2012 

negatívnejší, než sa plánovalo; ďalej konštatuje, že 2 milióny EUR by sa ešte stále mohli 

previesť ako dotácia inej agentúre (Eurojust), čím by zostalo nevyužitých 5,6 milióna 

EUR; 

                                                 
1  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 658/2014 z 15. mája 2014 o poplatkoch Európskej agentúre 

pre lieky za vykonávanie činností dohľadu nad liekmi na humánne použitie (Ú. v. EÚ, L 189, 27.6.2014, s. 112). 



 

PE571.772v02-00 4/6 AD\1082964SK.doc 

SK 

6. konštatuje, že pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky, využili sa všetky rozpočtové 

prostriedky na rok 2014 a miera plnenia dosiahla 95,8 %, čo predstavuje sumu 

nepoužitých rozpočtových prostriedkov 1,5 milióna EUR, a že toto nedostatočné plnenie 

zodpovedá nepoužitým pripísaným príjmom (výsledok hospodárenia agentúry za rok 

2013), ktoré sa opätovne použili v roku 2015; 

7. víta skutočnosť, že ku koncu roka 2014 bolo obsadených 580 z 599 dostupných 

pracovných miest a že agentúra zamestnávala 210 zmluvných zamestnancov, vyslaných 

národných expertov a pracovníkov zamestnaných prostredníctvom agentúry zamestnania; 

víta, že miera obsadenosti pracovných miest sa v porovnaní s rokom 2013 zvýšila; 

konštatuje, že podiel zmluvných zamestnancov, vyslaných národných expertov 

a pracovníkov zamestnaných prostredníctvom agentúry zamestnania sa v porovnaní s 

rokom 2013 zvýšil; blahoželá agentúre za to, že približne 79 % svojich ľudských zdrojov 

prideľuje na operačné úlohy, a konštatuje, že tento podiel sa oproti situácii v roku 2013 

mierne znížil; 

8. opätovne pripomína dôležitú úlohu, ktorú agentúra zohráva pri ochrane a podpore 

verejného zdravia a zdravia zvierat tým, že posudzuje lieky na humánne a veterinárne 

použitie a vykonáva nad nimi dohľad; berie na vedomie zverejnenie revidovanej politiky 

agentúry v oblasti zaobchádzania s vyhláseniami o záujmoch členov vedeckých výborov a 

expertov v novembri 2014 a víta skutočnosť, že revízia odráža vyváženejší prístup k 

zaobchádzaniu s vyhláseniami o záujmoch a zameriava sa na účinné obmedzenie účasti 

expertov s možným konfliktom záujmov na práci agentúry, pričom zachováva schopnosť 

agentúry získať prístup k najlepším dostupným odborným znalostiam; zdôrazňuje, že 

agentúra by mala zabezpečiť maximálnu transparentnosť v poskytovaní prístupu ku 

klinickým správam, a víta rozhodnutie agentúry proaktívne zverejňovať údaje z 

klinických štúdií; 

9. so znepokojením konštatuje, že napriek tomu, že nariadenie o poplatkoch2 agentúre 

stanovuje dátumy splatnosti pre výber poplatkov od žiadateľov a súvisiace platby 

agentúry vnútroštátnym príslušným orgánom, tieto dátumy splatnosti neboli dodržané v 

prípade väčšiny operácií, ktoré kontroloval Dvor audítorov, a vyzýva agentúru, aby 

dodržiavala tieto termíny; 

10. konštatuje, že Dvor audítorov v roku 2014 poukázal na to, že po správnom konaní 

uskutočnenom agentúrou boli hlásené významné nedostatky v kontrole riadenia, čo 

znamená značné operačné a finančné riziká pre agentúru; berie na vedomie, že akčný plán 

na riešenie tohto problému sa stanovil a vykonal, a vyzýva agentúru, aby dôkladne 

posúdila účinnosť prijatých opatrení; 

11. konštatuje, že v roku 2014 agentúra uzavrela rámcovú zmluvu v hodnote 15 miliónov 

EUR (na roky 2014 až 2017) na poradenské služby v oblasti riadenia na vysokej úrovni; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že ciele a činnosti, ktoré sa mali vykonať, neboli 

dostatočne konkrétne na odôvodnenie rozhodnutia o verejnom obstarávaní alebo objemu 

zákazky a že neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by sa s riadiacou radou konzultovalo 

rozhodnutie o obstarávaní, čo by bolo primerané vzhľadom na povahu a hodnotu zákazky, 

aj keď to nariadenie o rozpočtových pravidlách nevyžaduje; 

                                                 
2 Nariadenie Rady (ES) č. 297/95 z 10. februára 1995 o poplatkoch splatných Európskej agentúre pre hodnotenie 

liekov (Ú. v. ES L 035, 15.2.1995, s. 1). 
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12. víta výročné environmentálne výkazníctvo agentúry; 

13. víta vypracovanie a prijatie stratégie boja proti podvodom agentúrou v roku 2014; 

14. víta skutočnosť, že Dvor audítorov vyhlásil, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou 

závierkou agentúry za rozpočtový rok 2014 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné 

a riadne; 

15. na základe dostupných faktov odporúča udeliť výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry 

pre lieky absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2014. 
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