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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 jakožto 

příspěvek od Unie, 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 milionu 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 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 proto byl 

pozice výkonného ředitele opětovně zveřejněna a obsazena, a že i přes tuto složitou situaci 

splnila agentura svůj pracovní program; 

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

farmakovigilančními postupy; konstatuje, že za rozpočtový rok 2015 bylo inkasováno  

21 640 000 EUR;  

7. 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 

se strukturou jiných povolených látek;  

8. poukazuje na to, jak důležitou úlohu plní Evropská agentura pro léčivé přípravky při 

ochraně a podpoře zdraví lidí a zvířat tím, že posuzuje a kontroluje léčiva pro humánní a 

veterinární použití; 

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

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

2015. 


