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POBUDE 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor kot 

pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. spominja, da proračunski prihodki Evropske agencije za zdravila (v nadaljevanju: 

agencija) v skladu s finančno uredbo temeljijo na gotovini, prejeti za prispevke Unije, 

pristojbinah za vloge za pridobitev dovoljenja za promet z zdravili in dejavnostih po 

pridobitvi dovoljenja, pa tudi za različne upravne dejavnosti; 

2. ugotavlja, da je v letu 2015 skupni proračun agencije znašal 304.000.000 EUR, od 

katerih je bilo 18.669.000 EUR na voljo prek osrednjega financiranja iz splošnega 

proračuna Evropske unije; 

3. ugotavlja, da smo v letu 2015 praznovali 20. obletnico agencije in 50. obletnico 

farmacevtske zakonodaje v Uniji; 

4. ugotavlja, da so bila v letu 2015 pri odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah 

plačil za vsa nova sredstva prevzete obveznosti in opravljena plačila; ugotavlja, da je 

bila stopnja izvrševanja 94,6 %, kar pomeni, da so neporabljena odobrena proračunska 

sredstva znašala 1.949 milijonov EUR; ugotavlja, da je do nižjega izvrševanja prišlo 

zaradi neporabljenih namenskih prihodkov (realizacija agencije iz leta 2014), ki so bili 

ponovno uporabljeni v letu 2016; 

5. opozarja, da je bilo po sodbi Sodišča za uslužbence Evropske unije, ki je bila objavljena 

13. novembra 2014, in s katero je bila razglašena za nično odločitev Komisije, da 

sprejme ožji seznam možnih kandidatov za mesto izvršnega direktorja agencije in 

posledično tudi imenovanje izvršnega direktorja iz novembra 2011 s strani upravnega 

odbora, prosto mesto izvršnega direktorja ponovno objavljeno in da je, kljub težkemu 

položaju, agencija izpolnila svoj delovni program; 

6. opozarja, da je agencija konec leta 2014 začela zbirati pristojbine v povezavi s 

storitvami na področju farmakovigilance; ugotavlja, da je bilo v proračunskem 

letu 2015 izterjanih 21.64.000 EUR; 

7. ugotavlja, da je agencija leta 2015 priporočila 93 zdravil za dovoljenje za promet in da 

ta vključujejo 39 novih aktivnih snovi; poudarja, da te snovi prej nikoli niso bile 

odobrene v zdravilih v Uniji in niso povezane z nobeno kemijsko strukturo ali drugo 

dovoljeno snovjo; 

8. znova poudarja, da ima agencija pomembno vlogo pri varovanju in spodbujanju javnega 

zdravja in zdravja živali z ocenjevanjem in nadzorovanjem zdravil za humano ali 

veterinarsko uporabo; 

9. na osnovi razpoložljivih podatkov predlaga, da se izvršnemu direktorju Evropske 

agencije za zdravila podeli razrešnica glede izvrševanje proračuna agencije za 

proračunsko leto 2015. 


