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NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 

rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 

návrhy: 

1. připomíná, že jak stanoví finanční nařízení, rozpočtové příjmy Evropské agentury pro 

léčivé přípravky (dále jen „agentura“) se zakládají na hotovosti obdržené od Unie za 

příspěvky, poplatcích za žádosti o registraci léčivých přípravků a za činnosti po jejich 

registraci i za různé administrativní činnosti; 

2. konstatuje, že v roce 2015 činil celkový rozpočet agentury 304 000 000 EUR, z čehož 

18 669 000 EUR bylo uvolněno prostřednictvím základní financování ze souhrnného 

rozpočtu Evropské unie; 

3. konstatuje, že v roce 2015 uplynulo 20 let od vzniku agentury a 50 let od přijetí prvních 

právních předpisů v oblasti léčiv v Unii; 

4. konstatuje, že pokud jde o prostředky na závazky a na platby v roce 2015, byly všechny 

nové prostředky přiděleny na závazky a vyplaceny; bere na vědomí, že míra plnění činí 

94,6 %, což představuje nevyčerpané prostředky ve výši 1, 949 000 EUR; konstatuje však, 

že tato nižší míra čerpání souvisí s nevyužitými účelově vázanými příjmy (zůstatek 

agentury z roku 2014), které byly znovu využity v roce 2016; 

5. připomíná, že na základě rozsudku Evropského soudu pro veřejnou službu Evropské unie, 

který byl oznámen dne 13. listopadu 2014, bylo zrušeno rozhodnutí Komise přijmout užší 

seznam potenciálních kandidátů na pozici výkonného ředitele agentury a v důsledku toho 

bylo zrušeno také jmenování výkonného ředitele správní radou v listopadu 2011 a pozice 

výkonného ředitele byla opětovně zveřejněna a obsazena, a dále připomíná, že i přes tuto 

složitou situaci splnila agentura svůj pracovní program; 

6. připomíná, že agentura začala na konci roku 2014 vybírat poplatky související se službami 

v oblasti farmakovigilance; konstatuje, že za rozpočtový rok 2015 bylo zpětně získáno 

21 640 000 EUR; 

7. vybízí agenturu, aby souběžně s již probíhajícími činnostmi na zvyšování informovanosti 

zvyšovala u svých zaměstnanců povědomí o politice v oblasti předcházení střetům zájmů, 

a požaduje, aby integrita a transparentnost byly zařazeny jako povinný bod, o němž se 

bude hovořit při přijímacích řízeních a při pohovorech o pracovním výkonu; 

8. konstatuje, že v roce 2015 doporučila agentura k registraci 93 léčivých prostředků a že je 

mezi nimi 39 nových účinných látek; zdůrazňuje, že tyto účinné látky dosud nikdy nebyly 

povoleny v žádném léčivém přípravku v Unii a jejich chemická struktura nijak nesouvisí s 

chemickou strukturou jiných povolených látek; 

9. zdůrazňuje, že agentura by měla i nadále podporovat dialog se zúčastněnými stranami a s 

občany a měla by ho začlenit mezi priority a činnosti, jež je třeba provádět; 

10. poukazuje na to, jak důležitou úlohu plní Evropská agentura pro léčivé přípravky při 
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ochraně a podpoře zdraví lidí a zvířat tím, že posuzuje a kontroluje léčiva pro humánní a 

veterinární použití; 

11. bere na vědomí, že agentura v březnu 2014 zahájila pilotní projekt zaměřený na bezpečné 

využívání adaptivních postupů; konstatuje, že si tento pilotní projekt klade za cíl definovat 

v rámci stávajícího regulačního rámce vhodné nástroje k tomu, aby se na trh uváděly léky, 

jež budou řešit nenaplněné zdravotní potřeby stanovených skupin pacientů, a aby se 

registrovaly pouze přípravky s pozitivním poměrem přínosů a rizik, aniž by byla ohrožena 

bezpečnost pacientů nebo aniž by se měnily normy regulačního schvalování; 

12. připomíná, že se pracovní zátěž agentury neustále zvyšuje, což se odráží na rozpočtu, 

který narůstá o příjmy z poplatků účtovaných žadatelům; se znepokojením konstatuje, že 

předepsané snižování počtu zaměstnanců v minulých letech se týkalo i těch, kteří 

provádějí činnost financovanou z poplatků od žadatelů, bez ohledu na jejich pracovní 

vytížení; rozhodně proto podporuje, aby se v případě zaměstnanců pracujících na 

projektech financovaných z poplatků od žadatelů počet míst v plánu pracovních míst 

upravoval flexibilně a v souladu s rostoucí poptávkou; 

13. upozorňuje na riziko volatility rozpočtu, jemuž je agentura vystavena kvůli výsledku 

britského referenda o členství v Unii; navrhuje, v duchu řádného finančního řízení, aby 

byla agentura oprávněna k držení rozpočtové rezervy pro případy nepředvídaných nákladů 

a nepříznivého kolísání směnných kurzů, k nimž by v roce 2017 či později mohlo dojít v 

důsledku rozhodnutí v referendu, aby tak mohla i nadále účinně plnit své úkoly; 

14. na základě dostupných údajů doporučuje, aby bylo výkonnému řediteli Evropské agentury 

pro léčivé přípravky uděleno absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 

2015. 
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