
PA\1188670SK.docx PE641.162v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

2019/2073(DEC)

11.11.2019

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový 
rok 2018
(2019/2073(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Pascal Canfin



PE641.162v01-00 2/4 PA\1188670SK.docx

SK

PA_NonLeg



PA\1188670SK.docx 3/4 PE641.162v01-00

SK

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. berie na vedomie, že konečný rozpočet Európskej agentúry pre lieky (ďalej len 
„agentúra“) na rozpočtový rok 2018 predstavoval 337 761 000 EUR, čo v porovnaní s 
rokom 2017 predstavuje zníženie o 2 %;

2. zdôrazňuje, že agentúra je financovaná z poplatkov, pričom 89,69 % jej príjmov 
pochádzalo v roku 2018 z poplatkov hradených farmaceutickými podnikmi, 10,28 % z 
rozpočtu Únie a 0,03 % z vonkajších pripísaných príjmov;

3. konštatuje, že k 31. decembru 2018 bolo obsadených 581 pracovných miest (z 591 
schválených pracovných miest v roku 2018) (v porovnaní s 583 miestami z 596 miest v 
roku 2017);

4. opätovne pripomína dôležitú úlohu agentúry, ktorá posudzovaním liekov na humánne 
a veterinárne použitie a vykonávaním dohľadu nad nimi prispieva k ochrane a podpore 
verejného zdravia a zdravia zvierat;

5. zdôrazňuje, že z dôvodu brexitu alebo vonkajších okolností sú niektoré činnosti 
agentúry obmedzené, oneskorené alebo ich vykonávanie bolo odložené;

 so znepokojením konštatuje, že agentúra poukázala na nedostatok primeraných zdrojov 
na zvládnutie pracovného zaťaženia, ktoré sa zvyšuje v dôsledku nových úloh a 
právnych predpisov, a najmä straty krátkodobých zmluvných zamestnancov z dôvodu 
premiestňovania a špecifík pracovnoprávnych predpisov v Holandsku;`

6. zdôrazňuje, že v roku 2018 agentúra odporučila udeliť povolenie na uvedenie na trh 94 
novým liekom (84 na humánne a 10 na veterinárne použitie), a to so 46 novými 
aktívnymi látkami (42 na humánne a 4 na veterinárne použitie);

7. konštatuje, že v roku 2018 sa uskutočnila druhá a tretia fáza plánu na zabezpečenie 
kontinuity činností s cieľom zabezpečiť základné činnosti agentúry;

8. znepokojený oneskorením pri vývoji portálu a databázy EÚ pre klinické skúšania;

9. poukazuje na to, že dátové centrum agentúry bolo v roku 2018 úspešne presunuté do 
Hamburgu;

10. berie na vedomie, že agentúra nezaznamenala v roku 2018 žiaden prípad interného 
oznamovateľa protispoločenskej činnosti a bolo jej doručených 21 správ z externého 
zdroja, z ktorých 17 ešte nebolo uzavretých k 31. decembru 2018;

11. s uspokojením konštatuje, že agentúra spolupracuje s inými agentúrami, najmä s 
Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb a Európskym úradom pre 
bezpečnosť potravín (EFSA) v oblasti antimikrobiálnej rezistencie, alebo s Európskou 
chemickou agentúrou a EFSA v oblasti inovačných prístupov 3R (reduction, refinement 
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and replacement, teda nahradenie, obmedzenie a zjemnenie testovania na zvieratách);

12. víta vyhlásenie Dvora audítorov, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka 
agentúry za rozpočtový rok 2018 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné 
a riadne;

13. na základe dostupných údajov odporúča udeliť výkonnému riaditeľovi Európskej 
agentúry pre lieky absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2018.


