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Poprawka  1 

Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt decyzji 1 

Ustęp 1 

 
Projekt decyzji Poprawka 

1. udziela dyrektorowi 

wykonawczemu Europejskiej Agencji 

Leków absolutorium z wykonania budżetu 

Agencji za rok budżetowy 2016 / odracza 

decyzję w sprawie udzielenia dyrektorowi 

wykonawczemu Europejskiej Agencji 

Leków absolutorium z wykonania budżetu 

Agencji za rok budżetowy 2016; 

1. udziela dyrektorowi 

wykonawczemu Europejskiej Agencji 

Leków absolutorium z wykonania budżetu 

Agencji za rok budżetowy 2016; 

Or. en 

 

Poprawka  2 

Monica Macovei 

 

Projekt decyzji 1 

Ustęp 1 

 
Projekt decyzji Poprawka 

1. udziela dyrektorowi 

wykonawczemu Europejskiej Agencji 

Leków absolutorium z wykonania budżetu 

Agencji za rok budżetowy 2016 / odracza 

decyzję w sprawie udzielenia dyrektorowi 

wykonawczemu Europejskiej Agencji 

Leków absolutorium z wykonania budżetu 

Agencji za rok budżetowy 2016; 

1. udziela dyrektorowi 

wykonawczemu Europejskiej Agencji 

Leków absolutorium z wykonania budżetu 

Agencji za rok budżetowy 2016; 

Or. en 

 

Poprawka  3 

Ryszard Czarnecki, Notis Marias, Raffaele Fitto, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Projekt decyzji 1 
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Ustęp 1 

 
Projekt decyzji Poprawka 

1. udziela dyrektorowi 

wykonawczemu Europejskiej Agencji 

Leków absolutorium z wykonania budżetu 

Agencji za rok budżetowy 2016 / odracza 

decyzję w sprawie udzielenia dyrektorowi 

wykonawczemu Europejskiej Agencji 

Leków absolutorium z wykonania budżetu 

Agencji za rok budżetowy 2016; 

1. odracza decyzję w sprawie 

udzielenia dyrektorowi wykonawczemu 

Europejskiej Agencji Leków absolutorium 

z wykonania budżetu Agencji za rok 

budżetowy 2016; 

Or. en 

 

Poprawka  4 

Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt decyzji 2 

Ustęp 1 

 
Projekt decyzji Poprawka 

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg 

dochodów i wydatków Europejskiej 

Agencji Leków za rok budżetowy 2016 / 

odracza zamknięcie ksiąg dochodów i 

wydatków Europejskiej Agencji Leków za 

rok budżetowy 2016; 

1. zatwierdza zamknięcie ksiąg 

dochodów i wydatków Europejskiej 

Agencji Leków za rok budżetowy 2016; 

Or. en 

 

Poprawka  5 

Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

2. zauważa, że według sprawozdania 

Trybunału od czasu wprowadzenia nowego 

informatycznego systemu rachunkowości 

2. zauważa, że według sprawozdania 

Trybunału od czasu wprowadzenia nowego 

informatycznego systemu rachunkowości 
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w 2011 r. sprawozdawczość dotycząca 

obiegu środków na zobowiązania i ich 

wykorzystania nie jest wystarczająco 

przejrzysta; ubolewa, że mimo iż 

wielokrotnie informowano o tym Agencję, 

nie podjęła ona żadnych działań 

naprawczych; wzywa Agencję, aby w 2018 

r. jak najszybciej wprowadziła działania 

naprawcze i przedstawiła organowi 

udzielającemu absolutorium sprawozdanie 

na temat ich realizacji; 

w 2011 r. sprawozdawczość dotycząca 

obiegu środków na zobowiązania i ich 

wykorzystania nie jest wystarczająco 

przejrzysta; ubolewa, że mimo iż 

wielokrotnie informowano o tym Agencję, 

nie podjęła ona żadnych działań 

naprawczych; przyjmuje do wiadomości 

wyjaśnienie Agencji, że pracuje ona 

obecnie nad usprawnieniem 

sprawozdawczości swojego systemu 

finansowego pod względem 

funkcjonalnym zgodnie z zaleceniami 

Trybunału; wzywa Agencję, aby w 2018 r. 

jak najszybciej wprowadziła działania 

naprawcze i przedstawiła organowi 

udzielającemu absolutorium sprawozdanie 

na temat ich realizacji; 

Or. en 

 

Poprawka  6 

Petri Sarvamaa 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

3. zauważa, że według sprawozdania 

Trybunału Agencja zawarła porozumienia 

w sprawie taryfy korporacyjnej na 

zakwaterowanie ekspertów w 25 hotelach 

w Londynie bez zastosowania 

konkurencyjnego postępowania o 

udzielenie zamówienia; zauważa, że w 

przypadku sześciu hoteli płatności 

dokonane w 2016 r. przekraczały 

określony w rozporządzeniu finansowym 

próg, powyżej którego wymagane jest 

przeprowadzenie postępowania 

konkurencyjnego z zastosowaniem 

procedury otwartej lub ograniczonej; 

zauważa z niepokojem, że sześć 

porozumień w sprawie taryfy 

korporacyjnej i powiązane z nimi płatności 

w 2016 r. na kwotę ok. 2,1 mln EUR są 

3. zauważa z niepokojem, że według 

sprawozdania Trybunału Agencja zawarła 

porozumienia w sprawie taryfy 

korporacyjnej na zakwaterowanie 

ekspertów w 25 hotelach w Londynie bez 

zastosowania konkurencyjnego 

postępowania o udzielenie zamówienia; 

zauważa, że w przypadku sześciu hoteli 

płatności dokonane w 2016 r. przekraczały 

określony w rozporządzeniu finansowym 

próg, powyżej którego wymagane jest 

przeprowadzenie postępowania 

konkurencyjnego z zastosowaniem 

procedury otwartej lub ograniczonej; 

wyraża ubolewanie, że sześć porozumień 

w sprawie taryfy korporacyjnej i 

powiązane z nimi płatności w 2016 r. na 

kwotę ok. 2,1 mln EUR jest zatem 
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zatem nieprawidłowe; zauważa, że według 

odpowiedzi Agencji wypracuje ona i 

wprowadzi w życie rozwiązanie dotyczące 

rezerwacji hotelowych w latach 2017–

2018; wzywa Agencję, aby poinformowała 

organ udzielający absolutorium o 

wprowadzeniu tego rozwiązania w życie; 

nieprawidłowych; zauważa, że według 

odpowiedzi Agencji wypracuje ona i 

wprowadzi w życie rozwiązanie dotyczące 

rezerwacji hotelowych w latach 2017–

2018; wzywa Agencję, aby poinformowała 

organ udzielający absolutorium o 

wprowadzeniu tego rozwiązania w życie; 

Or. en 

 

Poprawka  7 

Petri Sarvamaa 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

9. wyraża ubolewanie, że jeśli chodzi 

o liczbę stanowisk zajmowanych w dniu 31 

grudnia 2016 r. w odniesieniu do 

wszystkich pracowników (w tym 

pracowników kontraktowych), nie 

osiągnięto równowagi płci, a stosunek 

kobiet do mężczyzn wynosi 69 % do 31 %; 

zauważa jednak, że 14 spośród 29 (48 %) 

osób zajmujących wyższe stanowiska 

kierownicze w Agencji to kobiety; wzywa 

Agencję, aby przy rekrutacji nowych 

pracowników uwzględniała kwestię 

równowagi płci i poinformowała organ 

udzielający absolutorium w toku kolejnej 

procedury udzielania absolutorium o 

postępach osiągniętych na koniec lat 

kalendarzowych 2017 i 2018; 

9. wyraża ubolewanie, że jeśli chodzi 

o liczbę stanowisk zajmowanych w dniu 31 

grudnia 2016 r. w odniesieniu do 

wszystkich pracowników (w tym 

pracowników kontraktowych), stosunek 

kobiet do mężczyzn wynosił 69 % do 31 

%; zauważa jednak, że 14 spośród 29 

(48 %) osób zajmujących wyższe 

stanowiska kierownicze w Agencji to 

kobiety; wzywa Agencję, aby przy 

rekrutacji nowych pracowników 

uwzględniała kwestię równowagi płci i 

poinformowała organ udzielający 

absolutorium w toku kolejnej procedury 

udzielania absolutorium o postępach 

osiągniętych na koniec roku 

kalendarzowego 2017; 

Or. en 

 

Poprawka  8 

Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 
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Projekt rezolucji Poprawka 

14. zauważa, że według sprawozdania 

Trybunału od 2014 r. w Agencji miały 

miejsce dwie duże reorganizacje 

obejmujące wewnętrzne przesunięcia 

personelu na stanowiskach kierowniczych 

wyższego i średniego szczebla; zauważa 

ponadto, że przesunięcia personelu na 

głównych stanowiskach w obszarze 

informatyki i administracji nie zakończyły 

się sukcesem, co doprowadziło do 

wystąpienia istotnego zagrożenia 

stabilności w samej Agencji i w jej 

działaniach; zauważa jednak, że w opinii 

Agencji zmiany organizacyjne nie 

spowodowały żadnej niestabilności w 

Agencji; zauważa ponadto, że Agencja nie 

dysponuje systemem, który umożliwiałby 

analizę dostępnych umiejętności, 

wskazywanie luk oraz rekrutację 

odpowiedniego personelu i odpowiednie 

obsadzanie stanowisk; wzywa Agencję, 

aby poświęciła tym kwestiom szczególną 

uwagę, poprawiła zarządzanie zasobami 

ludzkimi oraz przedłożyła organowi 

udzielającemu absolutorium sprawozdanie; 

14. zauważa, że według sprawozdania 

Trybunału od 2014 r. w Agencji miały 

miejsce dwie duże reorganizacje 

obejmujące wewnętrzne przesunięcia 

personelu na stanowiskach kierowniczych 

wyższego i średniego szczebla; zauważa 

ponadto, że przesunięcia personelu na 

głównych stanowiskach w obszarze 

informatyki i administracji nie zakończyły 

się sukcesem, co doprowadziło do 

wystąpienia istotnego zagrożenia 

stabilności w samej Agencji i w jej 

działaniach; zauważa jednak, że w opinii 

Agencji zmiany organizacyjne, których 

celem było zwiększenie efektywności 

operacyjnej i skuteczniejsze osiąganie 

celów strategicznych, a które nie miały 

poparcia zarządu Agencji, nie 

spowodowały żadnej niestabilności w 

Agencji; zauważa ponadto, że Agencja nie 

dysponuje systemem, który umożliwiałby 

analizę dostępnych umiejętności, 

wskazywanie luk oraz rekrutację 

odpowiedniego personelu i odpowiednie 

obsadzanie stanowisk; wzywa Agencję, 

aby poświęciła tym kwestiom szczególną 

uwagę, poprawiła zarządzanie zasobami 

ludzkimi oraz przedłożyła organowi 

udzielającemu absolutorium sprawozdanie; 

Or. en 

 

Poprawka  9 

Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

16. zauważa, że według sprawozdania 

Trybunału w 2014 r. Komisja, w imieniu 

16. zauważa, że według sprawozdania 

Trybunału w 2014 r. Komisja, w imieniu 
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ponad 50 instytucji i organów Unii (w tym 

Agencji), podpisała z jednym wykonawcą 

umowę ramową na nabycie 

oprogramowania i licencji oraz na 

zapewnienie konserwacji sprzętu 

informatycznego i doradztwa w zakresie 

IT; zauważa, że wykonawca umowy 

ramowej pełni rolę pośrednika między 

Agencją a dostawcami, którzy są w stanie 

zaspokoić potrzeby Agencji; zwraca 

uwagę, że w przypadku usług pośrednictwa 

wykonawca umowy ramowej jest 

upoważniony do otrzymania prowizji w 

wysokości od dwóch do dziewięciu procent 

cen dostawcy; zauważa, że w 2016 r. 

łączna kwota płatności na rzecz 

wykonawcy umowy ramowej wyniosła 8,9 

mln EUR; ubolewa, że Agencja nie 

porównywała systematycznie cen i ich 

wzrostu z wycenami przekazywanymi 

przez dostawców i fakturami 

wystawianymi wykonawcy umowy 

ramowej; wzywa Agencję, aby zwracała 

szczególną uwagę na takie kwestie, aby 

regularnie sprawdzała ceny i zastanowiła 

się, jak można oszczędniej prowadzić 

działalność; 

ponad 50 instytucji i organów Unii (w tym 

Agencji), podpisała z jednym wykonawcą 

umowę ramową na nabycie 

oprogramowania i licencji oraz na 

zapewnienie konserwacji sprzętu 

informatycznego i doradztwa w zakresie 

IT; zauważa, że wykonawca umowy 

ramowej pełni rolę pośrednika między 

Agencją a dostawcami, którzy są w stanie 

zaspokoić potrzeby Agencji; zwraca 

uwagę, że w przypadku usług pośrednictwa 

wykonawca umowy ramowej jest 

upoważniony do otrzymania prowizji w 

wysokości od dwóch do dziewięciu procent 

cen dostawcy; zauważa, że w 2016 r. 

łączna kwota płatności na rzecz 

wykonawcy umowy ramowej wyniosła 8,9 

mln EUR; ubolewa, że Agencja nie 

porównywała systematycznie cen i ich 

wzrostu z wycenami przekazywanymi 

przez dostawców i fakturami 

wystawianymi wykonawcy umowy 

ramowej; zauważa jednak, że w 

następstwie ustaleń Trybunału z 

października 2017 r. Agencja zbadała 

sprawę i w konsekwencji wykonawca 

uznał swój błąd, w związku z czym 

oczekiwany jest zwrot w wysokości około 

12 000 EUR; zauważa również, że w 

październiku 2017 r. wprowadzono w 

Agencji konkretne wytyczne wewnętrzne; 

obejmują one systematyczne sprawdzanie 

kategorii produktów i podwyższenia 

kosztów w tych kategoriach w przypadku 

każdej oferty cenowej Compareksu o 

wartości przekraczającej 60 000 EUR; 

Or. en 

 

Poprawka  10 

Dennis de Jong 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka 

 16a. na podstawie informacji 

uzyskanych od Agencji stwierdza, że 

spotkania poprzedzające składanie 

wniosków przyczyniają się do rozwoju 

leków; zauważa, że w kontekście tych 

spotkań eksperci Komitetu ds. Produktów 

Leczniczych Stosowanych u Ludzi pełnią 

rolę zarówno doradców, jak i osób 

oceniających wnioski o pozwolenie na 

dopuszczenie do obrotu; w przypadku 

wydania pozwolenia na dopuszczenie do 

obrotu wzywa Agencję przynajmniej do 

publikowania listy działań, które 

poprzedziły złożenie wniosku; 

Or. en 

 

Poprawka  11 

Dennis de Jong 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 b (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 16b. przyznaje, że przyjęcie wniosków o 

pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 

opiera się na trzech kryteriach: 

skuteczności, jakości i bezpieczeństwie; 

sugeruje dodanie czwartego wymogu: 

dodatkowej wartości terapeutycznej 

produktu medycznego w porównaniu z 

najlepszym dostępnym lekiem, a nie w 

porównaniu z placebo; 

Or. en 

 

Poprawka  12 

Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Richard Sulík, Petri Sarvamaa, 

Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský 

 

Projekt rezolucji 
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Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. zauważa z zadowoleniem, że 

deklaracje interesów wszystkich członków 

zarządu są publikowane na stronie 

internetowej Agencji; zauważa, że w 2016 

r. wobec członków zarządu nie wszczęto 

żadnej procedury dotyczącej nadużycia 

zaufania; 

19. zauważa z zadowoleniem, że 

życiorysy i deklaracje interesów wszystkich 

członków zarządu są publikowane na 

stronie internetowej Agencji; zauważa, że 

w 2016 r. wobec członków zarządu nie 

wszczęto żadnej procedury dotyczącej 

nadużycia zaufania; 

Or. en 

 

Poprawka  13 

Dennis de Jong 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 20a. zwraca się do Agencji o udzielenie 

wyjaśnień dotyczących zatrudniania 

konsultantów do projektów IT i zależności 

od nich; zauważa, że przed rozpoczęciem 

realizacji projektów nie wprowadzono 

metodyki ich realizacji, co niekorzystnie 

wpływa na ich nadzór i monitorowanie ze 

strony zarządu; wyraża niepokój 

dotyczący ograniczonego nadzoru nad 

konsultantami zewnętrznymi z powodu 

rodzaju stosowanych umów oraz faktu, że 

wykonują oni swoje działania za zewnątrz 

i w innych państwach członkowskich, co 

skutkuje opóźnieniami we realizacji 

projektów; 

Or. en 

 

Poprawka  14 

Monica Macovei, Dennis de Jong 

 

Projekt rezolucji 



 

AM\1146770PL.docxx 11/16 PE618.255v01-00 

 PL 

Ustęp 20 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 20a. zauważa, że przeniesienie siedziby 

Agencji mogłoby skutkować odejściem 

personelu z Agencji; w związku z tym 

wzywa Agencję do upewnienia się, że w 

każdym przypadku zostaną ściśle 

zastosowane zasady dotyczące przepływu 

pracowników między sektorem 

publicznym a prywatnym (efekt drzwi 

obrotowych); 

Or. en 

 

Poprawka  15 

Monica Macovei 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

22. odnotowuje, że Agencja przyjęła 

wytyczne Komisji dotyczące informowania 

o nieprawidłowościach wewnątrz 

organizacji w listopadzie 2014 r.; wyraża 

zadowolenie z przyjęcia przez zarząd 

Agencji w marcu 2017 r. polityki 

postępowania z raportami pochodzącymi 

ze źródeł zewnętrznych, dotyczącymi 

zagadnień wchodzących w zakres jej 

kompetencji (tj. zasad dotyczących 

sygnalizowania nieprawidłowości przez 

źródła zewnętrzne); 

22. odnotowuje, że Agencja przyjęła 

wytyczne Komisji dotyczące informowania 

o nieprawidłowościach wewnątrz 

organizacji w listopadzie 2014 r.; wyraża 

zadowolenie z przyjęcia przez zarząd 

Agencji w marcu 2017 r. polityki 

postępowania z raportami pochodzącymi 

ze źródeł zewnętrznych, dotyczącymi 

zagadnień wchodzących w zakres jej 

kompetencji (tj. zasad dotyczących 

sygnalizowania nieprawidłowości przez 

źródła zewnętrzne); wzywa Dział ds. 

Kontroli Wewnętrznej do 

przeprowadzenia, we współpracy z 

kierownikami działów, losowych 

weryfikacji w celu wzmocnienia środków 

wykrywania podejrzanych zachowań i 

zniechęcania do takich zachowań; zaleca, 

by Agencja poddała swoje zasady 

dotyczące konfliktów interesów 

niezależnej ocenie; 
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Or. en 

 

Poprawka  16 

Benedek Jávor, Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 22a. wyraża potrzebę powołania 

niezależnego organu referencyjnego ds. 

ujawniania i doradztwa, dysponującego 

odpowiednimi zasobami budżetowymi, aby 

pomóc sygnalistom wykorzystywać 

odpowiednie kanały ujawniania 

informacji o możliwych 

nieprawidłowościach naruszających 

interesy finansowe Unii, przy 

jednoczesnym zachowaniu poufności oraz 

oferowaniu koniecznego wsparcia i 

porady; 

Or. en 

 

Poprawka  17 

Monica Macovei 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

23. na podstawie informacji 

uzyskanych od Agencji stwierdza, że w 

2016 r. Agencja nie odnotowała żadnych 

przypadków wewnętrznego zgłoszenia 

nieprawidłowości oraz otrzymała 18 

raportów ze źródeł zewnętrznych 

dotyczących domniemanych 

nieprawidłowości o charakterze 

regulacyjnym, które mogą negatywnie 

wpływać na zdrowie publiczne; zauważa, 

że Agencja podjęła działania następcze w 

23. na podstawie informacji 

uzyskanych od Agencji stwierdza, że w 

2016 r. Agencja nie odnotowała żadnego 

przypadku wewnętrznego zgłoszenia 

nieprawidłowości oraz otrzymała 18 

raportów ze źródeł zewnętrznych 

dotyczących domniemanych 

nieprawidłowości o charakterze 

regulacyjnym, które mogą negatywnie 

wpływać na zdrowie publiczne; zauważa, 

że Agencja podjęła działania następcze w 
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odniesieniu do każdego z tych raportów, 

ale nie stwierdziła jakichkolwiek 

problemów dotyczących 

bezpieczeństwa/skuteczności, które 

wiązałyby się z koniecznością podjęcia 

specjalnych działań regulacyjnych; 

odniesieniu do każdego z tych raportów, 

ale nie stwierdziła jakichkolwiek 

problemów dotyczących 

bezpieczeństwa/skuteczności, które 

wiązałyby się z koniecznością podjęcia 

specjalnych działań regulacyjnych; 

stwierdza, że procedury wewnętrzne nie są 

wystarczające, by wskazywać wątpliwości i 

nieprawidłowości; wzywa Agencję do 

przekazania tych spraw niezależnemu 

organowi; 

Or. en 

 

Poprawka  18 

Petri Sarvamaa 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 24 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

24. zauważa, że w 2016 r. Agencja 

otrzymała 823 wnioski o udzielenie 

dostępu do dokumentów, co stanowi 

wzrost o 20 % w porównaniu z rokiem 

2015; zauważa, że Agencja odpowiedziała 

na 678 wniosków i udzieliła pełnego 

dostępu na podstawie 542 wniosków, w 

przypadku 17 wniosków udzielono jedynie 

częściowego dostępu, a 44 wnioski zostały 

odrzucone; zauważa, że w przypadku 21 

wniosków o dostęp do dokumentów jako 

uzasadnienie odmowy Agencja podała 

ochronę interesów handlowych; wzywa 

Agencję do zadbania o to, aby podejmując 

decyzję o ograniczeniu dostępu do 

dokumentów ze względu na ochronę 

interesów handlowych, brała również pod 

uwagę z największą powagą interesy Unii i 

jej obywateli w dziedzinie zdrowia; 

24. zauważa, że w 2016 r. Agencja 

otrzymała 823 wnioski o udzielenie 

dostępu do dokumentów, co stanowi 

wzrost o 20 % w porównaniu z rokiem 

2015; zauważa, że Agencja odpowiedziała 

na 678 wniosków i udzieliła pełnego 

dostępu na podstawie 542 wniosków, w 

przypadku 17 wniosków udzielono jedynie 

częściowego dostępu, a 44 wnioski zostały 

odrzucone; zauważa, że w przypadku 21 

wniosków o dostęp do dokumentów jako 

uzasadnienie odmowy Agencja podała 

ochronę interesów handlowych; wzywa 

Agencję do zadbania o to, aby podejmując 

decyzję o ograniczeniu dostępu do 

dokumentów ze względu na ochronę 

interesów handlowych, traktowała również 

z powagą interesy Unii i jej obywateli w 

dziedzinie zdrowia, stosując jednocześnie 

odnośne zasady i przepisy; 

Or. en 
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Poprawka  19 

Petri Sarvamaa 

 

Projekt rezolucji 

Śródtytuł 9 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

Budżetowanie zadaniowe Główne osiągnięcia 

Or. en 

 

Poprawka  20 

Petri Sarvamaa 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 30 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

30. zauważa w szczególności, że 

Agencja stanie w obliczu dodatkowego 

obciążenia pracą i potrzeb budżetowych w 

latach 2018–2020, tj. przez cały okres 

relokacji i zmian w związku z decyzją 

Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z 

Unii; wzywa Komisję, aby udostępniła w 

tym okresie dodatkowy personel i środki 

budżetowe, które pozwolą Agencji nadal 

skutecznie realizować jej zadania oraz 

podejmować wszelkie konieczne działania 

przygotowawcze do przeniesienia siedziby 

w 2019 r.; proponuje ponadto, aby Agencja 

– w granicach prawa i zgodnie z zasadą 

należytego zarządzania finansami – została 

upoważniona do zatrzymania rezerwy 

budżetowej pochodzącej z dochodów 

uzyskanych z opłat w celu reagowania na 

nieprzewidziane koszty i niekorzystne 

wahania kursów walut, które mogą pojawić 

się w 2018 r. i w późniejszych latach; 

30. zauważa w szczególności, że 

Agencja stanie w obliczu dodatkowego 

obciążenia pracą i potrzeb budżetowych w 

latach 2018–2020, tj. przez cały okres 

relokacji i zmian w związku z decyzją 

Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z 

Unii; wzywa Komisję, aby udostępniła w 

tym okresie odpowiedni personel i środki 

budżetowe, które pozwolą Agencji nadal 

skutecznie realizować jej zadania oraz 

podejmować wszelkie konieczne działania 

przygotowawcze do przeniesienia siedziby 

w 2019 r.; proponuje ponadto, aby Agencja 

– w granicach prawa i zgodnie z zasadą 

należytego zarządzania finansami – została 

upoważniona do zatrzymania rezerwy 

budżetowej pochodzącej z dochodów 

uzyskanych z opłat w celu reagowania na 

nieprzewidziane koszty i niekorzystne 

wahania kursów walut, które mogą pojawić 

się w 2018 r. i w późniejszych latach; 

Or. en 
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Poprawka  21 

Monica Macovei 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 31 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 31a. z radością przyjmuje wyjazd 

delegacji Parlamentu do tymczasowej oraz 

przyszłej siedziby Agencji w Amsterdamie 

w celu zebrania aktualnych informacji na 

temat postępów w podwójnej zmianie 

siedziby oraz rozwoju projektu 

dotyczącego nieruchomości; podkreśla 

także rolę Parlamentu w procesie 

podejmowania decyzji w sprawie nowej 

siedziby; 

Or. en 

 

Poprawka  22 

Petri Sarvamaa 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 33 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

33. zauważa, że Trybunał wydał 

paragraf objaśniający dotyczący dwóch 

agencji, których siedziby znajdują się w 

Londynie, w związku z decyzją 

Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z 

Unii;  zauważa, że w kontekście decyzji o 

przyszłej lokalizacji Agencja uwzględniła 

w swoim sprawozdaniu finansowym 

szacunkową kwotę 448 mln EUR na 

pokrycie kosztów wynajmu przez 

pozostałą część okresu wynajmu 

obejmującego lata 2017–2039; kwota ta 

stanowi zobowiązanie warunkowe, 

ponieważ umowa wynajmu nie zawiera 

żadnej klauzuli wyjścia; zauważa ponadto, 

że nie zostały jeszcze określone 

zobowiązania warunkowe w odniesieniu 

33. zauważa, że Trybunał wydał 

paragraf objaśniający dotyczący dwóch 

agencji, których siedziby znajdują się 

w Londynie, w związku z decyzją 

Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z 

Unii; zauważa, że w kontekście decyzji o 

przyszłej lokalizacji Agencja uwzględniła 

w swoim sprawozdaniu finansowym 

szacunkową kwotę 448 mln EUR na 

pokrycie kosztów wynajmu przez 

pozostałą część okresu wynajmu 

obejmującego lata 2017–2039; kwota ta 

stanowi zobowiązanie warunkowe, 

ponieważ umowa wynajmu nie zawiera 

żadnej klauzuli wyjścia; ponagla Komisję 

do wzięcia odpowiedzialności za te 

absurdalnie wysokie zobowiązania i do 
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do pozostałych kosztów związanych ze 

zmianą lokalizacji, takich jak koszty 

przeniesienia pracowników wraz z 

rodzinami czy koszty działań mających na 

celu złagodzenie potencjalnej utraty 

wewnętrznej wiedzy fachowej i 

zewnętrznej wiedzy fachowej 

pozyskiwanej w Zjednoczonym 

Królestwie; nie określono też odnośnego 

ryzyka dla ciągłości działania; wzywa 

Agencję, aby poinformowała organ 

udzielający absolutorium o uaktualnionych 

szacunkowych kosztach zmiany 

lokalizacji, obejmujących zobowiązania 

odnoszące się do obecnej siedziby; 

wynegocjowania, wspólnie z Agencją, 

możliwej do przyjęcia umowy z 

wydzierżawiającym; zauważa ponadto, że 

nie zostały jeszcze określone zobowiązania 

warunkowe w odniesieniu do pozostałych 

kosztów związanych ze zmianą lokalizacji, 

takich jak koszty przeniesienia 

pracowników wraz z rodzinami czy koszty 

działań mających na celu złagodzenie 

potencjalnej utraty wewnętrznej wiedzy 

fachowej i zewnętrznej wiedzy fachowej 

pozyskiwanej w Zjednoczonym 

Królestwie; nie określono też odnośnego 

ryzyka dla ciągłości działania; wzywa 

Agencję, aby poinformowała organ 

udzielający absolutorium o uaktualnionych 

szacunkowych kosztach zmiany 

lokalizacji, obejmujących zobowiązania 

odnoszące się do obecnej siedziby; 

Or. en 

 

Poprawka  23 

Dennis de Jong 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

34. na podstawie sprawozdania 

Trybunału wskazuje, że budżet Agencji na 

2016 r. był finansowany w 95 % z opłat 

pobieranych od przedsiębiorstw 

farmaceutycznych, a w 5 % z funduszy 

Unii; odnotowuje, że decyzja 

Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z 

Unii może w przyszłości spowodować 

spadek dochodów Agencji; 

34. na podstawie sprawozdania 

Trybunału wskazuje, że budżet Agencji na 

2016 r. był finansowany w 95 % z opłat 

pobieranych od przedsiębiorstw 

farmaceutycznych, a w 5 % z funduszy 

Unii; podkreśla, że finansowanie przez 

przedsiębiorstwa farmaceutyczne w 2016 

r. wzrosło w porównaniu z rokiem 2015 i 

wyraża niepokój w związku z wpływem 

tego sektora na Agencję wynikającym z 

powyższej zależności;  

Or. en 

 


