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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. pripomína význam práce Európskej agentúry pre lieky (EMA) v poskytovaní najlepšieho 
možného vedeckého poradenstva k akýmkoľvek otázkam, ktoré sa týkajú kvality, 
bezpečnosti a účinnosti liekov na humánne a veterinárne použitie členským štátom a 
inštitúciám EÚ; 

2. považuje absolutórium za platný nástroj Európskeho parlamentu, ktorý si vyžaduje 
rozhodnutie založené na faktických a podstatných argumentoch; v tejto súvislosti 
pripomína platné pravidlá t. j. Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a podmienky 
zamestnávania ostatných zamestnancov Únie, nariadenie o rozpočtových pravidlách, ktoré 
sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, príslušné nariadenie o 
založení agentúry a osobitné politiky a postupy v rámci EMA; 

3. je pevne presvedčený, že treba urobiť nevyhnutné kroky v prípade, že sa objavia prípady 
neplnenia platných pravidiel; domnieva sa, že v takýchto prípadoch musí agentúra 
vypracovať akčný plán zameraný na nápravu nedostatkov a jeho vykonávanie by mal 
Európsky parlament monitorovať a buď Európsky parlament alebo európsky zákonodarca 
musí tieto problémy riešiť zmenou platných pravidiel a nariadení na odstránenie možných 
medzier; 

4. obozretne vzal na vedomie podrobnú korešpondenciu medzi administratívou EMA a 
spravodajcom výboru pre kontrolu rozpočtu pred a po rozhodnutí pléna o odložení 
udelenia absolutória; 

5. zaoberal sa, už vo svojom prvom stanovisku adresovanom zodpovednému výboru, 
problematickými vysokými prenosmi rozpočtových prostriedkov, následnými odbornými 
aktivitami bývalého výkonného riaditeľa, chýbajúcimi vyhláseniami o záujmoch 
viacerých expertov zúčastňujúcich sa na hodnotení liekov, čo bolo uvedené aj v 
nadväzujúcej správe Útvaru pre vnútorný audit, a oneskoreným rozhodnutím správnej 
rady uskutočniť reformu systému platieb za služby poskytované orgánmi členských 
štátov; domnieva sa, že EMA už vynaložila významné úsilie na posilnenie svojich 
vnútorných postupov s cieľom zabezpečiť nezávislosť svojich expertov a svojich 
zamestnancov, a požiadal, aby bol dvakrát ročne informovaný o zlepšenom vykonávaní 
opatrení prijatých v tejto súvislosti;

6. opäť upozorňuje, že Dvor audítorov mal pripomienky k prenosom rozpočtových 
prostriedkov, zmluvám v oblasti IT a systému platieb za služby poskytnuté vnútroštátnymi 
orgánmi, ale že považuje účtovnú závierku agentúry za rok 2010 za spoľahlivú, zákonnú a 
správnu;

7. považuje za dôležité, že zodpovedný výbor je v úzkom kontakte s agentúrou, že vyzval jej 
výkonného riaditeľa na výmenu názorov aspoň raz ročne, vymenoval kontaktnú osobu 
spomedzi svojich členov a agentúru každé dva roky navštevuje;  pripomína, že posledná 
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návšteva sa uskutočnila v júni 2011; 

8. vo všeobecnosti víta dohodu o spoločnom vyhlásení a spoločnom prístupe Európskeho 
parlamentu, Rady a Európskej komisie k decentralizovaným agentúram; pripomína, že 
určité otázky, ktoré majú význam pre udelenie absolutória, sa riešia; domnieva sa, že plán 
následných krokov týkajúcich sa spoločného prístupu tieto otázky riadne zohľadní; 

9. domnieva sa, že rozhodnutie o udelení absolutória EMA sa nemôže zakladať na 
dodatočných požiadavkách, napr. usmerneniach OECD, ak plnenie týchto požiadaviek 
nebolo oficiálne požadované zo strany zákonodarcu EÚ ani v osobitných dojednaniach v 
rámci agentúry počas príslušného postupu udeľovania absolutória; vyzýva európske 
inštitúcie, aby preskúmali, či je vhodné začleniť dodatočné usmernenia do možného 
spoločného rámca pre všetky európske inštitúcie a orgány a zaviazať ich k ich 
dodržiavaniu;

10. domnieva sa, že na základe dostupných údajov možno výkonnému riaditeľovi Európskej 
agentúry pre lieky udeliť absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 
2010.


