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1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko 
leto 2020
(2021/2132(DEC))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za zdravila za 
proračunsko leto 2020,

– ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko 
leto 2020 skupaj z odgovori agencij1,

– ob upoštevanju izjave o zanesljivosti2 računovodskih izkazov ter zakonitosti in 
pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2020 v skladu s 
členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne [...] 2022 o podelitvi razrešnice agenciji glede 
izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2020 (00000/2022 – C9-0000/2022),

– ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 
spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 
1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 
283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/20123 in zlasti člena 70,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. 
marca 2004 o postopkih Unije za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za 
humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila4 in 
zlasti člena 68,

– ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 o 
okvirni finančni uredbi za organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, 
iz člena 70 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta5 in zlasti 
člena 105,

– ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

1 UL C 439, 29.10.2021, str. 3. Letno poročilo Evropskega računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko 
leto 2020: https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=59697.
2 UL C 439, 29.10.2021, str. 3. Letno poročilo Evropskega računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko 
leto 2020: https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=59697.
3 UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
4 UL L 136, 30.4.2004, str. 1.
5 UL L 122, 10.5.2019, str. 1.
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– ob upoštevanju mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0000/2022),

1. podeli razrešnico/odloži podelitev razrešnice izvršni direktorici Evropske agencije za 
zdravila glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko leto 2020;

2. navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3. naroči svoji predsednici, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršni 
direktorici Evropske agencije za zdravila, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in 
poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).
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2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2020
(2021/2132(DEC))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropske agencije za zdravila za 
proračunsko leto 2020,

– ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko 
leto 2020 skupaj z odgovori agencij1,

– ob upoštevanju izjave o zanesljivosti2 računovodskih izkazov ter zakonitosti in 
pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2020 v skladu s 
členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne [...] 2022 o podelitvi razrešnice agenciji glede 
izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2020 (00000/2022 – C9-0000/2022),

– ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 
spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 
1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 
283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/20123 in zlasti člena 70,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. 
marca 2004 o postopkih Unije za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za 
humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila4 in 
zlasti člena 68,

– ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 o 
okvirni finančni uredbi za organe, ustanovljene na podlagi PDEU in Pogodbe Euratom, 
iz člena 70 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta5 in zlasti 
člena 105,

– ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

1 UL C 439, 29.10.2021, str. 3. Letno poročilo Evropskega računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko 
leto 2020: https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=59697.
2 UL C 439, 29.10.2021, str. 3. Letno poročilo Evropskega računskega sodišča o agencijah EU za proračunsko 
leto 2020: https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=59697.
3 UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
4 UL L 136, 30.4.2004, str. 1.
5 UL L 122, 10.5.2019, str. 1.
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– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0000/2022),

1. odobri zaključni račun/odloži odobritev zaključnega računa Evropske agencije za 
zdravila za proračunsko leto 2020;

2. naroči svoji predsednici, naj ta sklep posreduje izvršni direktorici Evropske agencije za 
zdravila, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu 
Evropske unije (serija L).
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3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske 
agencije za zdravila za proračunsko leto 2020
(2021/2132(DEC))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za 
zdravila za proračunsko leto 2020,

– ob upoštevanju člena 100 in Priloge V Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0000/2022),

A. ker je na podlagi poročila o prihodkih in odhodkih1 Evropske agencije za zdravila (v 
nadaljnjem besedilu: agencija) njen proračun v proračunskem letu 2020 znašal 
369.749.000 EUR, kar je 6,63 % več kot leta 2019; ker se agencija financira s 
pristojbinami, pri čemer je približno 84,00 % njenih prihodkov v letu 2020 izviralo iz 
pristojbin, ki jih je farmacevtska industrija plačala za zagotovljene storitve, 15,92 % iz 
proračuna Unije, 0,08 % pa iz zunanjih namenskih prihodkov;

B. ker Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu agencije za proračunsko leto 
2020 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navaja, da je prejelo 
razumno zagotovilo o zanesljivosti računovodskih izkazov agencije ter o zakonitosti in 
pravilnosti z njimi povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1. z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega 
spremljanja v proračunskem letu 2020 znašala 98,83 %, kar je 0,27 % več kot leta 2019; 
ugotavlja, da je stopnja izvrševanja plačil znašala 78,47 %, kar je 4,58 % manj kot leta 
2019;

Uspešnost

2. ugotavlja, da je agencija kljub težavam, ki jih je povzročila svetovna pandemija, še 
naprej delovala v interesu delujočega enotnega trga za zdravila za uporabo v humani in 
veterinarski medicini, saj je bila vozlišče evropske mreže regulativnih organov za 
zdravila, ki izvaja veljavni zakonodajni okvir Unije za ta zdravila;

3. v zvezi z nadaljnjimi ukrepi na podlagi lanskih ugotovitev iz razrešnice ugotavlja, da 
agencija pregleduje svoj sklop kazalnikov in metrik, da bi dodatno zmanjšala 
zapletenost ter povečala preglednost in učinkovitost spremljanja svojih dejavnosti; 
poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku v zvezi s tem;

1 UL C 114, 31.3.2021, str. 25.
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4. v zvezi z nadaljnjimi ukrepi na podlagi lanskih ugotovitev o razrešnici ugotavlja, da si 
agencija deli službe s Komisijo in drugimi agencijami Unije ter pogosto sodeluje pri 
skupnih medagencijskih javnih naročilih; ugotavlja tudi, da agencija sodeluje z mrežo 
agencij EU pri izmenjavi in sprejemanju najboljših praks za povečanje učinkovitosti 
med vsemi agencijami in skupnimi podjetji; je seznanjen, da je agencija zaradi 
kibernetskega napada decembra 2020 okrepila sodelovanje na področju kibernetske 
varnosti, zlasti s skupino za odzivanje na računalniške grožnje za institucije, organe in 
agencije EU (CERT-EU) in Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol), pa tudi z zunanjim 
ponudnikom storitev s posebnim strokovnim znanjem na področju odzivanja na 
incidente na področju varnosti IT;

Kadrovska politika

5. ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2020 uresničen 100-odstotno, 
saj je bilo zaposlenih vseh 596 začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije (leta 
2019 je bilo odobrenih 591 delovnih mest); ugotavlja, da je leta 2020 v agenciji delalo 
tudi 197 pogodbenih uslužbencev in 32 napotenih nacionalnih strokovnjakov;

6. je seznanjen z zastopanostjo spolov v višjem vodstvu agencije, pri čemer je 16 od 26 
vodij (61,54 %) moških, in zastopanostjo spolov v upravnem odboru agencije, pri čemer 
je 40 od 65 članov (61,54 %) moških; je seznanjen tudi, da je med vsemi zaposlenimi v 
agenciji 536 od 802 uslužbencev žensk (66,83 %);

7. na podlagi poročila o nadaljnjem ukrepanju za leto 2018 in poročila Računskega sodišča 
za leto 2019 ugotavlja, da agencija priporočila tega sodišča o uporabi zunanjih 
svetovalcev še vedno ni v celoti izvedla; vendar pozdravlja njena prizadevanja v letu 
2020 za nadaljnje ukrepanje v zvezi s to ugotovitvijo, in sicer z znatnim zmanjšanjem 
uporabe svetovalcev za IT;

8. priznava prizadevanja agencije in jo spodbuja, naj oblikuje dolgoročen okvir kadrovske 
politike, ki bo obravnaval ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, 
vseživljenjsko usmerjanje in poklicni razvoj, uravnoteženo zastopanost spolov, delo na 
daljavo, geografsko uravnoteženost ter zaposlovanje in vključevanje invalidov;

9. ugotavlja, da je pandemija COVID-19 prevladovala v dejavnostih agencije v letu 2020, 
zaradi česar so bila dodeljena znatna sredstva za odziv na javnozdravstveno krizo; 
ugotavlja, da je bilo zato treba zmanjšati obseg delovnega programa agencije za leto 
2020, pri čemer so bile pomembne dejavnosti na področju javnega zdravja odložene ali 
prekinjene, v skladu z načrtom neprekinjenega poslovanja, kot so objava kliničnih 
podatkov za proizvode, ki niso povezani z boleznijo COVID-19, priprava smernic za 
znanstvene delovne skupine in zagotavljanje podpore tem skupinam; je seznanjen, da je 
agencija s 40 delovnimi mesti za začasne uslužbence, ki jih je odobril proračunski 
organ, lažje odgovorila na izjemno delovno obremenitev; je seznanjen tudi z izjavo 
agencije, da so bila ta delovna mesta odobrena šele novembra 2020, ko je bilo 
operativno prepozno, da bi znatno ublažili delovno obremenitev, povezano s pandemijo 
COVID-19 v tem letu;

Javna naročila 

10. je seznanjen z odgovorom agencije na ugotovitve o nadaljnjih ukrepih iz lanskega 
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poročila Računskega sodišča v zvezi s kombinacijo nepovezanih postavk (zagotavljanje 
tiskalnikov in upravljanje nakladalne rampe) v enem sklopu za razpis za okvirno 
pogodbo, da bi bilo nepraktično in neučinkovito, če bi te storitve razpisali ločeno; na 
podlagi prispevka svetovalnega odbora za javna naročila in pogodbe ugotavlja, da je 
shema trajanja pogodb agencije za omenjeno okvirno pogodbo postala 4+1+1, kar 
pomeni, da bi se lahko pogodba po štirih letih po potrebi prekinila; poziva agencijo, naj 
preveri združljivost kombiniranih storitev, tako da v vsak postopek javnih naročil 
vključi strategijo ponudb, ki bo podprta s tržno analizo, in naj to strategijo upošteva v 
fazi predložitve ponudb ter organ za podelitev razrešnice obvešča o razvoju dogodkov v 
zvezi s tem;

11. v zvezi z nadaljnjimi ukrepi na podlagi lanskih ugotovitev iz razrešnice ugotavlja, da je 
agencija leta 2019 podpisala okvirno pogodbo s tremi podjetji za zagotavljanje začasnih 
delavcev, brez razčlenitve ocenjenih bruto stroškov osebja za začasne uslužbence v 
vsaki kategoriji zahtevanih uslužbencev; je seznanjen, da agencija torej ni mogla 
oceniti, ali sta bila ponudnikov pribitek ali bruto dobiček razumna glede na podobne 
pogodbe; se zaveda, da je agencija stopila v stik z mrežo agencij EU in izvedla tržne 
raziskave, da bi razumela razmere na lokalnem trgu za pogodbene delavce; poziva jo, 
naj stopi v stik z Računskim sodiščem, da bo lahko določila, kateri ukrepi bi bili 
primerni za obravnavo teh ugotovitev;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

12. je seznanjen, da je agencija uvedla ukrepe in da si še naprej prizadeva za preglednost, 
preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter zaščito žvižgačev; ugotavlja, da v 
letu 2020 ni bil prijavljen noben notranji primer žvižgaštva, prejetih pa je bilo 25 
poročil o zunanjih primerih žvižgaštva; je seznanjen, da je bilo 15 primerov zaključenih, 
10 primerov pa je še vedno odprtih; poziva agencijo, naj organu za podelitev razrešnice 
poroča o napredku pri teh zadevah;

13. ugotavlja, da agencija v letu 2020 ni poročala o nobenem primeru nasprotij interesov ter 
da je objavila izjave o nasprotjih interesov svojih članov upravnega odbora in višjega 
vodstva; z zadovoljstvom ugotavlja, da je objavila tudi življenjepise članov upravnega 
odbora, višjega vodstva ter zunanjih in notranjih strokovnjakov;

14. pozdravlja nadaljnje ukrepe za povečanje preglednosti dejavnosti agencije z uvedbo 
poročanja o sestankih, ki jih ima osebje agencije z zunanjimi deležniki, in objavo teh 
poročil na spletnem mestu agencije;

Notranja kontrola

15. ugotavlja, da sta sistem notranje kontrole, ki ga je vzpostavila agencija, tako v smislu 
posameznih elementov kot tudi celote, na splošno učinkovit, pri čemer so potrebne 
nekatere izboljšave, da bi se dodatno povečala učinkovitost nekaterih specifičnih 
elementov; ugotavlja tudi, da postopki notranje kontrole dajejo razumno zagotovilo, da 
so bila sredstva, za katera je odgovoren izvršni direktor, porabljena za predvidene 
namene in v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja;

16. je seznanjen z ugotovitvijo Računskega sodišča v zvezi s spremembo cen okvirne 
pogodbe za pripravo in dostavo hrane ter gostinske storitve, ki je omogočala 
spremembo le v letu 2021, in da je Računsko sodišče menilo, da je revizija cen za leto 
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2020 nepravilna; je seznanjen tudi, da agencija za eno revidirano plačilo v višini 
125.954 EUR ni mogla uskladiti zaračunanih stroškov z določbami in tarifami iz 
okvirne pogodbe, kar je v nasprotju s finančno uredbo; ugotavlja, da obe opažanji 
pomenita pomanjkljivosti notranje kontrole, kar bi moralo privesti do vrednotenja v 
letni oceni okvira notranje kontrole; poziva agencijo, naj ugotovitve Računskega 
sodišča vključi v svojo letno oceno in organu za podelitev razrešnice poroča o rezultatih 
ocene;

Odziv na COVID-19 in neprekinjeno poslovanje

17. je seznanjen, da je agencija po izbruhu pandemije COVID-19 uporabila svoj načrt 
neprekinjenega poslovanja in načrt v primeru groženj za javno zdravje, da bi zaščitila 
zdravje in varnost uslužbencev, delegatov in izvajalcev ter hkrati še naprej izpolnjevala 
svoj mandat; je seznanjen, da je pozorno spremljala gibanje različnih razsežnostih 
učinka pandemije ter upoštevala smernice in odločitve Komisije, vlade Nizozemske, ki 
je država članica gostiteljica, ter zdravstvenih organizacij, kot sta Evropski center za 
preprečevanje in obvladovanje bolezni ter Svetovna zdravstvena organizacija;

18. je seznanjen, da je agencija opustila pristojbine za znanstveno svetovanje 
farmacevtskim podjetjem, ki razvijajo zdravljenje in cepiva proti bolezni COVID-19, da 
bi v letu 2020 olajšala raziskave v zvezi z virusom, ki jo povzroča; vendar ugotavlja, da 
za agencijo ni bilo učinka na njene ocene prihodkov, saj opuščene pristojbine niso bile 
del prvotnih ocen proračuna;

Druge pripombe 

19. v zvezi z nadaljnjimi ukrepi na podlagi lanske izjave in odstavkom o poudarjanju 
zadeve v poročilu Računskega sodišča iz leta 2020 ugotavlja, da je agencija zaskrbljena 
zaradi najemne in podnajemne pogodbe za njene nekdanje prostore v Londonu, ki traja 
do leta 2039; pozdravlja, da je upravni odbor agencije Komisijo pozval, naj to vprašanje 
obravnava na politični ravni, saj zadeva ni bila rešena med pogajanji o izstopu 
Združenega kraljestva iz Unije; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da dejavnosti, povezane s 
pogodbo o najemu in podnajemu, zahtevajo veliko sredstev in ne sodijo med pristojnosti 
agencije na področju javnega zdravja; ugotavlja tudi, da je treba zaradi nestanovitnosti 
gospodarstva v Združenem kraljestvu in svetu, ki jo je povzročila pandemija COVID-
19, hitro piskati rešitev, da bo lahko agencija vsa svoja sredstva namenila za boj proti 
krizi na področju javnega zdravja in svoja prizadevanja osredotočila na svoje poslanstvo 
na področju javnega zdravja;

20. z obžalovanjem ugotavlja, da je bila agencija decembra 2020 žrtev kibernetskega 
napada; je seznanjen, da so organi kazenskega pregona v sodelovanju s CERT-EU in 
Europolom ter zunanjim ponudnikom storitev s posebnim strokovnim znanjem na 
področju odzivanja na incidente na področju varnosti IT izvedli celovito kazensko 
preiskavo; je seznanjen, da so bile obrambne zmogljivosti agencije za kibernetsko 
varnost od takrat okrepljene z dodatnimi naložbami za zaščito agencije pred prihodnjimi 
napadi; pozdravlja prizadevanja agencije in jo poziva, naj pri zlorabi informacij, 
pridobljenih s takšnim napadom, upošteva tudi tveganje izgube ugleda in 
destabilizacijske učinke na javno mnenje;

21. pozdravlja prizadevanja agencije, da bi sprejela celovito strategijo za trajnostni razvoj, 
vključno z ukrepi za zmanjšanje emisij CO2, in zagotovila, da bo stroškovno učinkovito 
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in okolju prijazno delovno okolje; poziva jo, naj organu za podelitev razrešnice poroča 
o napredku v zvezi s tem;

22. je seznanjen, da je agencija razvila in izvedla komunikacijski načrt za leto 2020, 
katerega cilj je bil razširiti doseg njenih komunikacijskih dejavnosti, zlasti tistih, ki so 
povezane z razmerami brez primere, ki jih predstavlja pandemija COVID-19;

°

° °

23. sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, 
zbrane v resoluciji z dne [...] 20222 o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru 
agencij.

2 Sprejeta besedila, P9_TA(2022)0000.


