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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 tak, ako sa uvádza v jej nariadení o rozpočtových pravidlách, rozpočtové 

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

prijatej vo forme príspevku z 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. 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 mil. 

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. 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;  

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; 

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

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

 


