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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. veľmi víta prácu Európskej agentúry pre lieky pri posudzovaní liekov na humánne 
a veterinárne použitie v Únii a dohľade nad nimi; 

2. opäť raz upozorňuje, že rozpočet agentúry je financovaný z rozpočtu Únie, ako aj 
z poplatkov uhrádzaných farmaceutickými podnikmi, keď žiadajú o povolenie na 
uvedenie na trh Únie alebo jeho predĺženie; konštatuje, že celkový rozpočet, ktorý mala 
agentúra k dispozícii, predstavoval 208 400 000 EUR vrátane 33 600 000 EUR z novej 
dotácie z rozpočtu Únie; 

3. uznáva ochotu agentúry zverejniť vyhlásenia o záujmoch odborníkov zapojených do 
hodnotenia liekov; vyjadruje však poľutovanie nad skutočnosťou, že mnohí odborníci ešte 
nezverejnili svoje vyhlásenie o záujmoch;

4. berie na vedomie zvýšený počet produktov a služieb (stanoviská, správy, vedecké 
poradenstvo, kontroly) v porovnaní s rokom 2009; je tiež spokojný s vykonávaním 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 141/2000 zo 16. decembra 1999 
o liekoch na ojedinelé ochorenia1 a vyzýva agentúru, aby pokračovala vo svojej akcii 
zameranej na poskytovanie stimulov pre výskum, vývoj a uvádzanie určených liekov na 
ojedinelé ochorenia na trh;

5. pripomína, že Dvor audítorov považuje účtovnú závierku agentúry za rok 2010 za 
spoľahlivú, zákonnú a správnu; konštatuje však, že Dvor audítorov mal pripomienky 
k prenosom rozpočtových prostriedkov, zmluvám v oblasti IT a systému platieb za služby 
poskytnuté národnými orgánmi;

6. víta úsilie agentúry o ďalšie znižovanie objemu prenesených prostriedkov; žiada agentúru, 
aby v tomto procese pokračovala s cieľom úplne dodržať zásadu ročnej platnosti rozpočtu, 
ako sa požadovalo aj v predchádzajúcich rokoch;

7. sleduje celkový vývoj v súvislosti so zmluvami v oblasti IT, keďže v roku 2009 došlo 
k závažnej chybe; berie na vedomie prácu agentúry na posilňovaní jej systému 
schvaľovania a využívaní všetkých nástrojov na zmiernenie akýchkoľvek ľudských chýb 
v procese;

8. berie na vedomie skutočnosť, že správna rada schválila 17. marca 2011 obmedzenia 
budúcich pracovných činností bývalého výkonného riaditeľa po verejnom proteste, ktorý 
podporil Európsky parlament a ktorý sa týkal jej rozhodnutia z januára 2011 v plnej miere 
schváliť jeho nové činnosti; v tejto súvislosti pripomína, že delegácia Výboru pre životné 
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín navštívila agentúru v júni 2011, aby 
sledovala tento prípad a získala ďalšie informácie o zlepšených postupoch; okrem toho 

                                               
1 Ú. v. ES L 18, 22.1.2000, s. 1.
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pripomína, že výbor uskutočnil v júli 2011 výmenu názorov s dezignovaným výkonným 
riaditeľom, počas ktorej sa táto otázka opäť riešila s cieľom vyhnúť sa výskytu prípadov 
podobnej povahy v budúcnosti;

9. konštatuje, že ak Útvar pre vnútorný audit vo svojej nadväzujúcej správe zo septembra 
2010 naďalej konštatuje „nedostatočné posúdenie nezávislosti odborníkov“, výkonný 
riaditeľ agentúry by mal zverejniť zoznam všetkých dotknutých povolených liekov 
a predložiť správu o tom, ako agentúra plánuje napraviť tieto postupy;

10. podporuje každú snahu na výkonnej a administratívnej úrovni agentúry, ktorej cieľom je 
reforma systému platieb za služby poskytované orgánmi členských štátov, ktorý by mal 
jednoznačne byť založený na skutočných nákladoch; nalieha na správnu radu, aby v tejto 
veci pokročila ďalej;

11. vyzýva agentúru, aby Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
dvakrát ročne informovala o zlepšenom vykonávaní opatrení prijatých v súvislosti so 
zamestnancami a odborníkmi; domnieva sa, že na základe dostupných údajov možno 
výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre lieky udeliť absolutórium za plnenie 
rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2010.
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