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NÁVRHY 

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

rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. pripomína, že v súlade s nariadením Európskej agentúry pre lieky (ďalej len „agentúra“) o 

rozpočtových pravidlách sú jej rozpočtové príjmy  založené na hotovosti prijatej od Únie 

za príspevky, 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. konštatuje, že v roku 2015 predstavoval celkový rozpočet agentúry 304 000 000 EUR, z 

čoho 18 669 000 EUR pochádzalo zo základného financovania zo všeobecného rozpočtu 

Európskej únie; 

3. poznamenáva, že rok 2015 bol 20. rokom existencie agentúry a 50. rokom právnych 

predpisov Únie v oblasti farmaceutických výrobkov; 

4. konštatuje, že pokiaľ ide o viazané a platobné rozpočtové prostriedky, všetky nové 

prostriedky v roku 2015 boli zaviazané a vyplatené; berie na vedomie, že miera plnenia 

dosiahla 94,6 %, čo predstavuje sumu nepoužitých rozpočtových prostriedkov 

1 949 000 EUR; konštatuje však, že toto nedostatočné plnenie zodpovedá nepoužitým 

pripísaným príjmom (výsledok hospodárenia agentúry za rok 2014), ktoré sa opätovne 

použili v roku 2016; 

5. pripomína, že po rozsudku Súdu pre verejnú službu Európskej únie, ktorý bol vynesený 13. 

novembra 2014 a ktorým bolo zrušené rozhodnutie Komisie prijať užší zoznam možných 

kandidátov na pozíciu výkonného riaditeľa agentúry a v dôsledku toho vymenovanie 

výkonného riaditeľa v novembri 2011 správnou radou, bolo vyhlásené nové výberové 

konanie na pozíciu výkonného riaditeľa a pozícia bola opäť obsadená, a že napriek tejto 

zložitej situácii agentúra plnila svoj pracovný program; 

6. pripomína, že agentúra začala vyberať poplatky súvisiace so službami sledovania 

bezpečnosti liekov koncom roka 2014; poznamenáva, že za rozpočtový rok 2015 bolo 

vybraných 21 640 000 EUR; 

7. nabáda agentúru, aby svojich zamestnancov popri prebiehajúcich aktivitách na zvyšovanie 

informovanosti a zahrnutí integrity a transparentnosti ako povinných bodov diskusie 

v rámci postupov prijímania zamestnancov a hodnotenia výkonnosti aj naďalej informovala 

o politike v oblasti konfliktu záujmov; 

8. poznamenáva, že v roku 2015 agentúra odporučila udeliť povolenie na uvedenie na trh v 

prípade 93 liekov, ktoré zahŕňajú 39 nových aktívnych látok; zdôrazňuje, že tieto látky 

predtým v Únii nikdy neboli povolené v lieku a nesúvisia so žiadnou chemickou štruktúrou 

žiadnej inej povolenej látky; 

9. zdôrazňuje, že agentúra by mala aj naďalej presadzovať dialóg so zainteresovanými 

stranami a s občanmi a zahrnúť ho do priorít a činností, ktoré sa majú vykonať; 

10. 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 
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vykonáva nad nimi dohľad; 

11. berie na vedomie, že agentúra spustila v marci 2014 pilotný projekt na bezpečné využívanie 

adaptívnych spôsobov; poznamenáva, že tento pilotný projekt si kladie za cieľ vymedziť v 

súčasnom regulačnom rámci primerané nástroje, pomocou ktorých sa uvedú na trh lieky, 

ktoré budú riešiť neuspokojené liečebné potreby u vymedzenej skupiny pacientov, a 

zabezpečí sa, aby sa povolenie na uvedenie na trh udelilo len vtedy, ak budú prínosy a riziká 

v priaznivej rovnováhe bez toho, aby bola ohrozená bezpečnosť pacientov alebo sa zmenili 

normy regulačného schválenia; 

12. pripomína, že pracovné zaťaženie agentúry sa neustále zvyšuje a odráža sa v rozpočtovom 

zvýšení príjmov z poplatkov vybratých od žiadateľov o povolenia; so znepokojením 

poznamenáva, že zníženie počtu zamestnancov zavedené v posledných rokoch sa týkalo aj 

zamestnancov pracujúcich na úlohách, ktoré sa financujú z poplatkov vybraných od 

žiadateľov, a to bez ohľadu na mieru pracovného zaťaženia agentúry; dôrazne preto 

podporuje zámer, aby sa v súlade s rastúcim dopytom zaviedla pružnosť v prispôsobovaní 

počtu pracovných miest v pláne pracovných miest pracovníkov, ktorí pracujú na úlohách 

financovaných z poplatkov vybraných od žiadateľov; 

13. zdôrazňuje riziko vzniku rozpočtových výkyvov, ktorým by agentúra mohla čeliť v 

dôsledku výsledkov referenda o členstve Spojeného kráľovstva v Únii; zdôrazňuje, v duchu 

riadneho finančného hospodárenia, že agentúra by mala byť oprávnená zachovať 

rozpočtovú rezervu na odozvu na neočakávané výdavky a nepriaznivé kolísanie výmenného 

kurzu, ktoré môžu vzniknúť v roku 2017 alebo po ňom v dôsledku tohto rozhodnutia, s 

cieľom zabezpečiť, aby agentúra mohla aj naďalej účinne vykonávať svoje úlohy; 

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

pre lieky absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2015. 
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