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1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko 
leto 2010
(C7-0281/2011 – 2011/2220(DEC))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za zdravila za 
proračunsko leto 2010,

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske 
agencije za zdravila za proračunsko leto 2010, skupaj z odgovori Agencije1,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne .... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti2, zlasti člena 185,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
Evropske agencije za zdravila3, zlasti člena 68,

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o 
okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 
o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti4, zlasti člena 94 
te uredbe,

– ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno 
zdravje in varnost hrane (A7-0000/2012),

1. ... razrešnico direktorju Evropske agencije za zdravila glede izvrševanja proračuna 
Agencije za proračunsko leto 2010;

2. navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje 
izvršnemu direktorju Evropske agencije za zdravila, Svetu, Komisiji in Računskemu 
sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

                                               
1 UL C 366, 15.12.2011, str. 27.
2 UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
3 UL L 136, 30.4.2004, str. 1.
4 UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
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2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključku poslovnih knjig Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2010
(C7-0281/2011 – 2011/2220(DEC))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za zdravila za 
proračunsko leto 2010,

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske 
agencije za zdravila za proračunsko leto 2010, skupaj z odgovori Agencije1,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti2, zlasti člena 185,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta  o ustanovitvi 
Evropske agencije za zdravila3, zlasti člena 68,

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o 
okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 
o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti4, zlasti člena 94 
te uredbe,

– ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno 
zdravje in varnost hrane (A7-0000/2012),

1. ... zaključek poslovnih knjig Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2010;

2. naroči svojemu predsedniku , naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropske 
agencije za zdravila, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v 
Uradnem listu Evropske unije (serija L).

                                               
1 UL C 366, 15.12.2011, str. 27.
2 UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
3 UL L 136, 30.4.2004, str. 1.
4 UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
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3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske 
agencije za zdravila za proračunsko leto 2010,
(C7-0281/2011 – 2011/2220(DEC))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju letnih računovodskih izkazov Evropske agencije za zdravila za 
proračunsko leto 2010,

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske 
agencije za zdravila za proračunsko leto 2010, skupaj z odgovori Agencije1,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 
finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti2, zlasti člena 185,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi 
Evropske agencije za zdravila3, zlasti člena 68,

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o 
okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 
o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti4, zlasti člena 94 
te uredbe,

– ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za okolje, javno 
zdravje in varnost hrane (A7-0000/2012),

A. ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o letnih računovodskih izkazih Evropske 
agencije za zdravila za proračunsko leto 2009 izdalo mnenje s pridržkom o zakonitosti 
in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

B. ker je Parlament s sklepom z dne 10. maja 2011 zavrnil podelitev razrešnice glede 
izvrševanja proračuna akademije za proračunsko leto 20095 izvršnemu direktorju 
agencije, vendar jo nato podelil s sklepom z dne 25. oktobra 20116,

C. ker je Parlament 25. oktobra 2011 izvršnemu direktorju agencije podelil razrešnico 
glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2009 in v resoluciji, ki 
spremlja sklep Parlamenta o razrešnici, med drugim:

                                               
1 UL C 366, 15.12.2011, str. 27.
2 UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
3 UL L 136, 30.4.2004, str. 1.
4 UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
5 UL L 250, 27.9.2002, str. 173.
6 UL L 313, 26.11.2011, str. 27.
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– poudaril, da bo organ za podeljevanje razrešnice med prihodnjim postopkom za 
podelitev razrešnice še naprej skrbno spremljal obseg izvajanja ukrepov, sprejetih za
odpravo hudih pomanjkljivosti agencije, ki so jih razkrila poročila Računskega sodišča 
in službe za notranjo revizijo,

– pozval agencijo, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o ukrepih, ki jih je sprejela 
za večje spoštovanje kodeksa ravnanja pri upravljanju navzkrižja interesov,

– vztrajal, hkrati pa tudi posvaril agencijo, da morajo biti vsi ukrepi, navedeni v 
posameznih revizijskih poročilih, tudi tistem za leto 2010, v celoti izvedeni pred 
začetkom naslednjega postopka razrešnice,

D. ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti letnih 
računovodskih izkazov za proračunsko leto 2010 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi 
povezanih transakcij,

E. ker je proračun agencije v letu 2010 znašal 208.400.000 EUR, kar je 7,20 % več kot v 
proračunskem letu 2009, 

F. ker je bil za leto 2010 začetni prispevek Unije k proračunu agencije 28.279.600 EUR v 
primerjavi s 36.390.000 EUR v letu 20091 in ker je bil v letu 2010 skupni prispevek 
Unije k proračunu agencije 36.600.100 EUR,

Nadaljnji ukrepi glede razrešnice za leto 2009

1. pričakuje, da bo agencija organ za razrešnico obvestila o rezultatih ukrepov, sprejetih 
glede naslednjih zadev:

–procesa sprejetja akcijskega načrta v upravnem odboru s posebnimi ukrepi in 
časovnim razporedom za izvajanje za odpravo pomanjkljivosti v postopkih javnih 
naročil;

– temeljitega preverjanja učinkovite rabe obstoječih postopkov za ugotavljanje in 
upravljanje z navzkrižji interesov uslužbencev in strokovnjakov agencije;

poziva Računsko sodišče, naj predloži razumno zagotovilo, da se je agencija učinkovito 
spoprijela s pomanjkljivostmi glede postopkov javnih naročil, in službo za notranjo 
revizijo, naj organu za razrešnico predloži zagotovilo o učinkoviti uporabi obstoječih 
postopkov glede upravljanja z navzkrižji interesov uslužbencev in strokovnjakov 
agencije;

2. poziva agencijo in službo za notranjo revizijo, naj nemudoma preverita, ali so bile vse 
dejavnosti, navedene v revizijskih poročilih, vključno s poročilom za leto 2010, v celoti 
izvedene;

3. je zaskrbljen, da upravni odbor agencije ni posredoval akcijskega načrta, in vztraja, da 
ga želi nemudoma prejeti;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

                                               
1 UL L 64, 12.3.2010, str. 445.
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4. opominja, da je začetni prispevek Unije agenciji za leto 2010 znašal 26.335.100 EUR; 
ugotavlja pa, da je bil k temu dodan znesek 10.265.000 EUR, pridobljen s povračilom 
presežka, kar pomeni, da je celoten prispevek Unije za leto 2010 znašal 
36.600.100 EUR;

5. poudarja, da splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2010, kot je bil 
dokončno sprejet, kot začetni prispevek Unije k proračunu agencije navaja dva različna 
zneska, namreč 28.279.600 EUR in 26.335.100 EUR; zato poziva Komisijo, naj organ 
za razrešnico obvesti o natančnem znesku subvencije, dodeljene agenciji;

6. priznava, da se proračun agencije financira tako iz proračuna Unije kot s taksami, ki jih 
plačuje farmacevtska industrija, ko zaprosi za pridobitev ali podaljšanje dovoljenj za 
trženje v Uniji; na podlagi letnega poročila o dejavnosti ugotavlja, da je v letu 2010 po 
ocenah 73 % prihodkov agencije izhajalo iz prihodkov iz taks in da se je vzporedno s 
povečanjem prihodkov iz taks relativni delež prihodkov iz prispevka Unije zmanjšal s 
23 % v letu 2006 na 14 % v letu 2010;

7. na podlagi letnega poročila o dejavnostih ugotavlja, da je bilo v letu 2010 v register 
izjem vnesenih 17 izjem;

8. je seznanjen s pomanjkljivostmi v sistemu Agencije za potrjevanje zahtevkov upnikov 
za pogodbene izvajalce storitev IT; zato poziva agencijo, naj nemudoma obravnava to 
situacijo in organ za razrešnico obvesti o sprejetih ukrepih;

Prenos in razveljavitev proračunskih sredstev

9. na podlagi poročila agencije o proračunskem upravljanju in finančnem poslovodenju 
ugotavlja, da je bil prenos v proračunsko leto 2011 skupaj znašal 41.655.049,44 EUR, 
oziroma 20,90 % sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, in da je bil zahtevan 
nesamodejni prenos v proračunsko leto 2011, ki je skupaj znašal 3.500.000 EUR, 
oziroma 1,68 % končnih proračunskih sredstev; 

10. je zaskrbljen, ker je Računsko sodišče ponovno poročalo o visokem prenosu 
17.600.000 EUR v naslovu II (upravni odhodki); poudarja, da to stanje nakazuje 
zamude pri izvajanju dejavnosti, ki se financirajo iz naslova II proračuna agencije in da 
agencija ne upošteva proračunskega načela enoletnosti;

11. je zaskrbljen nad dodatno ugotovitvijo Računskega sodišča, da zgolj 36 % proračunskih 
sredstev, prenesenih v leto 2011, ustreza vnaprej vračunanim odhodkom za leto 2010, 
preostalih 64 % pa se ni nanašalo na proračunsko leto 2010;

12. poudarja, da je Računsko sodišče že poročalo o visoki stopnji prenosov v prejšnjih 
proračunskih letih; zlasti ugotavlja, da je Računsko sodišče v proračunu za leto 2009 
poročalo o prenosu 19.500.000 EUR (38 % obveznosti agencije), leta 2008 pa o prenosu 
36.000.000 EUR (19,7 % proračuna za leto 2008);

13. na podlagi poročila agencije o proračunskem upravljanju in finančnem poslovodenju 
ugotavlja, da je bilo v letu 2010 razveljavljenih 9.074.296,49 EUR proračunskih 
sredstev, leta 2009 pa 7.693.276,58 EUR; poziva agencijo, naj nemudoma sprejme 
ukrepe za zmanjšanje stopnje razveljavljenih proračunskih sredstev ter sprejme akcijski 
načrt s konkretnimi ukrepi in roki za odpravo te trajne težave;

Postopki javnih naročil in prenosi
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14. na podlagi letnega poročila o dejavnostih ugotavlja, da je agencija poleg 165 posebnih 
pogodb, sklenjenih na podlagi okvirnih pogodb, v letu 2010 sklenila 70 novih javnih 
naročil v skupni vrednosti več kot 25.000 EUR;

15. na podlagi poročila agencije o proračunskem upravljanju in finančnem poslovodenju je 
seznanjen s tem, da je bilo v letu 2010 odobrenih 13 prenosov v skupni vrednosti 
13.714.500 EUR (15,29 % končnih proračunskih sredstev); je seznanjen tudi s tem, da 
je agencija že v letu 2009 sprejela 10 prenosov v skupnem znesku 9.609.000 EUR; 
poziva agencijo, naj sprejme akcijski načrt s konkretnimi ukrepi in roki za odpravo te 
trajne težave; 

Sistem plačil za storitve

16. poziva agencijo, naj uvede sistem plačil za storitve, ki jih zagotavljajo organi držav 
članic in ki temelji na dejanskih stroških držav članic; prav tako poziva agencijo, naj 
takoj obvesti organ za razrešnico, ko bo ta sistem vzpostavljen; v zvezi s tem ugotavlja, 
da je bil nov plačilni sistem že predstavljen upravnemu odboru na njegovem sestanku 
10. decembra 2009, a je odbor predlog na koncu zavrnil;

17. ugotavlja, da je upravni odbor s tem, ko je zavrnil nov sistem plačil, sprejel in prevzel 
neposredno odgovornost za zelo pomembna tveganja, kot so neskladnost z 
zakonodajnimi zahtevami, morebitni finančni vpliv sedanjega sistema plačil ter ugled; 
zato ne želi sprejeti tega vprašljivega odnosa upravnega sveta agencije in ga poziva, naj 
v zvezi s tem nemudoma ukrepa;

Upravljanje človeških virov

18. poziva agencijo, naj izboljša postopek zaposlovanja in zagotovi ustrezno upravljanje z 
dokumentacijo; zlasti poziva agencijo, naj izboljša dokumentacijo spisov pri 
zaposlovanju pogodbenih uslužbencev, ter organ za imenovanje, naj uvede rezervne 
sezname, ki so jih priporočile izbirne komisije;

19. na podlagi podatkov Računskega sodišča ugotavlja tudi, da agencija ni zadostno 
ločevala zaposlovanja prek agencij za zaposlovanje in zaposlovanja pogodbenih 
uslužbencev; zato poziva agencijo, naj zaposlovanje prek agencij za zaposlovanje 
uporablja samo za kratkoročne potrebe, za delovna mesta za pogodbene uslužbence pa 
zagotovi pregleden dostop;

Upravljanje navzkrižja interesov

20. poziva agencijo, naj zagotovi osrednje usklajevanje za razvoj skupne metodologije 
ocenjevanja strokovnjakov, ki bi veljala za vse pristojne nacionalne organe, in za 
spremljanje te metodologije; ugotavlja, da ima agencija tudi po tem, ko je 4. julija 2011 
začel veljati memorandum o soglasju med agencijo in vsakim posameznim pristojnim 
nacionalnim organom o spremljanju znanstvene ravni strokovnjakov, odgovornost za 
razvoj in usklajevanje skupne ocene strokovnjakov in metodologije strokovnjakov;

21. prav tako poziva agencijo, naj zaključi podpis memoranduma o soglasju o neodvisnosti 
znanstvenega ocenjevanja, ustrezno dopolni notranje postopke in posodobi bazo 
podatkov strokovnjakov; poziva agencijo in notranjo službo za revizijo, naj obvestita 
organ za razrešnico, ko bo agencija učinkovito izvajala ta zelo pomembna priporočila;
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22. poziva agencijo, naj organ za razrešnico obvesti o tem, kako zagotavlja popolno 
uporabo postopkov za sodelovanje strokovnjakov, dokler memoranduma o soglasju ne 
podpišejo vsi pristojni nacionalni organi;

23. poziva agencijo, naj organu za razrešnico posreduje smernice in merila za ocenjevanje 
za reševanje morebitnih navzkrižij interesov uslužbencev;

24. zaskrbljeno ugotavlja, da so tudi v finančnih krogih morebitna navzkrižja interesov pri 
obdelavi plačil zaradi nezadostne ločitve nalog; zato poziva agencijo, naj primerno 
upošteva to zelo pomembno tveganje in nemudoma sprejme ukrepe za odpravo te 
pomanjkljivosti;

25. je resno zaskrbljen, ker agencija in njen upravni odbor nista učinkovito obravnavala 
navzkrižja interesov;

Uspešnost

26. meni, da je ocenjevanje ustreznosti in učinkovitosti obstoječih sistemov, namenjenih 
zagotavljanju znanstvenih nasvetov glede zdravil za ljudi, pomembno orodje za 
merjenje uspešnosti agencije;

Notranja revizija

27. na podlagi podatkov agencije ugotavlja, da je treba uveljaviti še 11 zelo pomembnih 
priporočil službe za notranjo revizijo; je seznanjen s tem, da je za eno od teh priporočil 
agencija izjavila, da se izvaja, in da ga sedaj pregleduje služba za notranjo revizijo;

28. je zaskrbljen, da je pri sedmih zelo pomembnih priporočilih nastala zamuda do več kot 
12 mesecev; ugotavlja, da se ta priporočila nanašajo na: 

– skladnost s členom 110 kadrovskih predpisov;
– postopek zaposlovanja;
– uporabo baz podatkov;
– opredelitev pravil za vložitev za izdelke;
– smernice o upravljanju z morebitnimi navzkrižji interesov uslužbencev;
– postopke za sodelovanje strokovnjakov;
– ločitev nalog v finančnih krogih;

zato poziva agencijo, naj nemudoma obravnava te pomanjkljivosti, ki jih je odkrila služba 
za notranjo revizijo, in organ za podelitev razrešnice obvesti o sprejetih ukrepih;

29. je zaskrbljen tudi zaradi tega, ker je agencija zavrnila dve zelo pomembni priporočili v 
povezavi:

– z zneski, plačanimi nacionalnim agencijam;

– z zmanjšanjem števila notranjih svetovalcev;

poziva agencijo, naj organu za razrešnico nemudoma obrazloži zavrnitev teh predlogov;

°

° °
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30. opozarja na priporočila iz prejšnjih poročil o razrešnici, navedena v prilogi k tej 
resoluciji;

31. sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, 
zbrane v resoluciji z dne ... 2012 o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru 
agencij.
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Priloga
Priporočila Evropskega parlamenta iz prejšnjih let

Evropska 
agencija za 
zdravila

2006 2007 2008 2009

Uspešnost ni podatkov

–Načelo dobrega finančnega poslovodenja 
ni bilo dosledno upoštevano: napoved 
denarnih tokov agencije ni bila ustrezno 
pripravljena

–Agencija izvaja dejavnosti na dveh 
lokacijah, zaradi česar prihaja do dodatnih 
stroškov (neposredni stroški: 
450.000 EUR)

–Dobri rezultati pri vzpostavitvi sofisticiranega 
oblikovanja proračuna na podlagi dejavnosti ter 
spremljanja zadovoljstva uporabnikov 

–Poziva agencijo, naj glede na finančna tveganja, 
nastala med letom, ponovno oceni svojo politiko 
posredništva

–Agencija izvaja dejavnosti na dveh lokacijah, 
zaradi česar prihaja do dodatnih stroškov

–Nesprejemljivo je, da agencija ne uporablja zadevnih pravil za 
učinkovito upravljanje z navzkrižji interesov
–12 zelo pomembnih in eno kritično priporočilo iz več prejšnjih letnih 
poročil službe za notranjo revizijo o reviziji leta 2009 še vedno ni bilo 
izvedenih
–Nesprejemljivo je, da agencija ne upošteva svojega kodeksa ravnanja, 
poziva agencijo naj dokumentira in oceni svoje kontrole ter vodi 
evidenco sklepov o dodeljevanju projektov, ki mora biti na voljo na 
njeni spletni strani
–Poziva agencijo, naj organ za razrešnico obvesti o ukrepih, sprejetih 
za zagotavljanje neodvisnosti njenih strokovnjakov od njenega začetka
–Od agencije zahteva, naj dopolni in redno posodablja bazo podatkov 
evropskih strokovnjakov, kot zahteva Uredba (ES) št. 726/2004

Prenos 
proračunskih 
sredstev

–Proračunsko načelo enoletnosti 
ni bilo dosledno upoštevano: 
stopnja uporabe odobritev za 
prevzem obveznosti je bila manj 
kot 60 %. Več kot 40 % 
obveznosti je bilo prenesenih v 
proračunsko leto 2007

–Agencija je imela težave z načrtovanjem 
dejavnosti, oblikovanjem proračuna zanje 
in njihovim izvajanjem: 32 milijonov EUR 
je bilo prenesenih, 4 milijone EUR pa je 
bilo razveljavljenih
–Poziva agencijo, naj izpolni načelo 
enoletnosti

–Poziva agencijo, naj izpolni načelo enoletnosti: 
znesek prenesenih proračunskih sredstev je bil 
36.000.000 EUR (19,7 % proračuna), znesek 
razveljavljenih pa 9.700.000 EUR (5,3 % 
proračuna)

–Računsko sodišče poroča o prenosu 19,5 milijona EUR (38 % 
obveznosti agencije), od tega je bilo 14,8 milijona EUR za dejavnosti, 
ki ob koncu leta še niso bile izveden, kar nakazuje zamude pri izvajanju 
dejavnosti, ki se financirajo iz naslova II. Agencija ne upošteva 
proračunskega načela enoletnosti

Postopki javnih 
naročil ni podatkov

–Težave s preglednostjo na ravni meril za 
izbor in na ravni metod za ocenjevanje 
meril za cene in skupnega postopka javnih 
naročil

–Opozarja na potrebo po izboljšanju 
upravljanja postopkov javnih naročil

–Poziva agencijo, naj izboljša kakovost svojih 
postopkov javnih naročil, tako da bi se odpravile 
pomanjkljivosti, torej glede uporabe metod 
vrednotenja za cenovna merila in bistvene potrebe 
po utemeljitvah za postopek izbire

–Je zaskrbljen nad ugotovitvami Računskega sodišča, da napake v 
postopkih javnih naročil ustrezajo znatnemu znesku v skupnem 
proračunu agencije za proračunsko leto 2009. Pomanjkljivosti so v 
merilih za vrednotenje, kot so cena in izbor postopkov
–Poziva agencijo, naj izboljša kakovost postopkov javnih naročil, tako 
da bi se odpravile pomanjkljivosti, ki jih je ugotovilo Računsko sodišče
–Poziva agencijo, naj vzpostavi večletni načrt javnih naročil
–Poziva agencijo, naj pred sklenitvijo pogodb zagotovi preverjanje 
rezultatov postopkov javnih naročil



PE473.975v02-00 12/12 PR\892237SL.doc

SL

Priloga
Priporočila Evropskega parlamenta iz prejšnjih let

Evropska 
agencija za 
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2006 2007 2008 2009

Prihodki iz taks

–Agencija ni mogla opraviti 
obsežne analize stroškov 
poročevalcev držav članic, da 
bi pridobila objektivno in 
dokumentirano osnovo, na 
podlagi katere bi prilagodila 
izplačila tem poročevalcem 
ter pristojbine, ki jih 
zaračuna svojim strankam: to 
je bila kršitev uredbe o 
pristojbinah

–Težave s preglednostjo glede zneska, 
vrnjenega poročevalcem držav članic

–Poziva Komisijo, naj oceni endemično 
visoko raven gotovinskega salda agencije

–Poziva agencijo, naj zagotovi boljše usklajevanje med 
svojimi finančnimi in znanstvenimi storitvami, da bo 
odpravila nesprejemljive, dolge zamude pri nalogih za 
izterjavo

Notranja revizija ni podatkov ni podatkov

–Poziva agencijo, naj izpolni kritično 
priporočilo službe Komisije za notranjo 
revizijo, povezano s področjem navzkrižij 
interesov strokovnjakov, in preostalih osem 
zelo pomembnih priporočil na področjih 
dokumentacije o navzkrižjih interesov 
uslužbencev agencije ter baz podatkov, ki se 
uporabljajo za podporo upravnim 
postopkom za vrednotenje in razvoj smernic 
za vložitev in celovito izvajanje takšnih 
smernic 

–Nesprejemljivo je, da izjava izvršnega direktorja o 
zanesljivosti ne vsebuje nobenega pridržka, kar pomeni 
nespoštovanje obveze iz kodeksa ravnanja, ki ga je sprejela 
agencija, glede izjav o zanesljivosti službe za notranjo 
revizijo in Računskega sodišča
–Od agencije zahteva, naj organu za razrešnico do 30. junija 
2011 posreduje poročila službe za notranjo revizijo od leta 
2007
–Poziva agencijo, naj nemudoma izvede priporočila službe 
za notranjo revizijo ter organu za razrešnico posreduje 
pregled sprejetih in izvedenih ukrepov


