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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. velice oceňuje práci Evropské agentury pro léčivé přípravky při posuzování a kontrole 
používání humánních a veterinárních léčivých přípravků v Unii; 

2. zdůrazňuje, že rozpočet agentury je financován jednak z rozpočtových prostředků Unie 
a jednak z poplatků, jež agentuře odvádějí farmaceutické společnosti žádající o povolení 
k uvedení léčivých přípravků na trh Společenství nebo o jeho prodloužení; konstatuje, že 
agentura měla k dispozici celkový rozpočet ve výši 208 400 000 EUR, a to včetně nové 
dotace z rozpočtu Unie ve výši 33 600 000 EUR; 

3. oceňuje ochotu agentury zveřejnit prohlášení o zájmech odborníků zapojených do 
posuzování léčivých přípravků; vyjadřuje však politování nad tím, že velký počet 
odborníků své prohlášení o zájmech dosud nezveřejnil;

4. bere na vědomí zvýšení objemu produktů a služeb oproti roku 2009 (stanoviska, zprávy, 
vědecká doporučení, inspekce); vyjadřuje rovněž uspokojení nad uplatňováním nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 141/2000 ze dne 16. prosince 1999 o léčivých 
přípravcích pro vzácná onemocnění1 a vybízí agenturu, aby i nadále poskytovala pobídky 
pro výzkum a vývoj léčivých přípravků, které jsou stanoveny jako léčivé přípravky pro 
vzácná onemocnění, a jejich uvádění na trh;

5. připomíná, že Účetní dvůr posoudil účetní závěrku agentury za rozpočtový rok 2010 jako 
spolehlivou, legální a správnou; upozorňuje však, že vznesl připomínky, pokud jde 
o přenos prostředků do dalšího roku, smlouvy v oblasti informačních technologií a systém 
plateb za služby poskytované vnitrostátními orgány;

6. vítá snahy agentury o další snížení objemu přenesených prostředků; a žádá ji, aby v tomto 
procesu pokračovala s cílem plně dodržet zásadu ročního rozpočtu, o což byla žádána 
v předchozích letech;

7. vzhledem k vážné chybě, k níž došlo v roce 2009, monitoruje veškeré dění v souvislosti se 
smlouvami, které se týkají informačních technologií; bere na vědomí kroky, které 
agentura učinila s cílem posílit svůj validační systém a využít všech nástrojů k omezení 
jakýchkoli chyb způsobených lidským faktorem v tomto procesu;

8. bere na vědomí skutečnost, že správní rada přijala rozhodnutí o omezení budoucí činnosti 
bývalého výkonného ředitele dne 17. března 2011, a to až po protestech veřejnosti – které 
podpořil Evropský parlament – proti jejímu rozhodnutí z ledna 2011 povolit jeho nové 
činnosti v plném rozsahu; v této souvislosti připomíná, že v lednu 2011 navštívila 
agenturu delegace Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, aby 
zjistila, jak se tento případ dále vyvíjí, a získala další informace o tom, jak se příslušné 

                                               
1 Úř. věst. L 18, 22.1.2000, s. 1.
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postupy zlepšily; dále připomíná, že ve výboru se v červenci 2011 uskutečnila výměna 
názorů s navrženým kandidátem na výkonného ředitele a na ní se o této otázce znovu 
hovořilo, aby k podobným případům již v budoucnu nedošlo;

9. konstatuje, že pokud útvar interního auditu ve své zprávě o následné kontrole ze září 2010 
i nadále zjišťuje, že „není dostatečně posuzována nezávislost odborníků“, měl by výkonný 
ředitel zveřejnit seznam veškerých povolených léčivých přípravků, kterých se tento 
problém týká, a podat zprávu, jak chce agentura tyto postupy napravit;

10. podporuje veškerou snahu na úrovni výkonných a administrativních struktur agentury 
v souvislosti s reformou systému plateb za služby poskytované orgány členských států, 
který by měl jednoznačně vycházet z reálných nákladů; vyzývá správní radu, aby v tomto 
ohledu učinila další kroky;

11. vyzývá agenturu, aby dvakrát ročně informovala Výbor pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin o tom, jak se zlepšilo provádění opatření přijatých ve vztahu 
k zaměstnancům a odborníkům; na základě dostupných údajů je toho názoru, že lze 
výkonnému řediteli Evropské agentury pro léčivé přípravky udělit absolutorium za plnění 
rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2010.
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