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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. konstatuje, že v roce 2012 měla Evropská agentura pro léčivé přípravky k dispozici 
prostředky ve výši 222 489 000 EUR, z čehož 28 966 000 EUR tvořily prostředky z rozpočtu 
EU; vyjadřuje uspokojení nad tím, že z 590 pracovních míst bylo obsazeno 575 míst, 
a konstatuje, že ke konci roku 2012 bylo zaměstnáno 160 smluvních zaměstnanců a vyslaných 
národních odborníků, což je o 17 méně než v roce 2011;

2. vítá, že Účetní dvůr oznámil, že transakce, na nichž se zakládá roční účetní závěrka 
Evropské agentury pro léčivé přípravky za finanční rok 2012, jsou ve všech věcných ohledech 
legální a správné;

3. bere na vědomí tři připomínky Účetního dvora, které se zaměřují na věrohodnost 
účetnictví, legalitu a správnost transakcí a řízení rozpočtu; bere na vědomí odpověď agentury; 
považuje vysvětlení agentury k zavedení účetního systému pro proces stabilizace a přidružení, 
jehož účelem je přesněji rozpoznávat příjmy z poplatků za všechny typy žádostí, jakož i 
informace o validaci jejího účetního systému pro nehmotná aktiva, za plně dostačující; je 
nucen poukázat na to, že rozhodnutí přijaté Evropským soudním dvorem ve věci metodiky 
pro platy pro rok 2011 ze dne 19. listopadu 2013 má důsledky rovněž v souvislosti 
s opravným koeficientem a platným směnným kurzem mezi EUR a GBP, neboť balíček 
týkající se úpravy platů se vztahuje i na tyto dvě záležitosti; vyzývá agenturu, aby v úzké 
spolupráci s Komisí nalezla řešení, které bude v zájmu zaměstnanců a v souladu s pravidly; 
vyjadřuje údiv nad tím, proč Soudní dvůr nezmínil otázku poplatků, jež měly být 
v předchozích letech placeny školám, a podporuje argumentaci agentury, pokud jde o placení 
školného, není-li k dispozici evropská škola; bere na vědomí sníženou částku přenesenou do 
roku 2013 ve srovnání s lety 2010 a 2011; je si vědom, že přenesení zčásti souvisí s novým 
stavebním projektem; připomíná nicméně agentuře zásadu ročního rozpočtu; 

4. poukazuje na to, jak důležitou úlohu plní Evropská agentura pro léčivé přípravky při 
ochraně a podpoře zdraví lidí a zvířat tím, že posuzuje a kontroluje léčiva pro humánní a 
veterinární použití; vítá politiku řešení střetů zájmů, naposledy aktualizovanou a potvrzenou 
správní radou v březnu 2012;

5. na základě dostupných údajů doporučuje, aby bylo výkonnému řediteli Evropské 
agentury pro léčivé přípravky uděleno absolutorium za plnění rozpočtu agentury na 
rozpočtový rok 2012.


