
POROČILO

o zaključnem računu Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

(2017/C 417/22)

UVOD

1. Evropska agencija za zdravila (v nadaljnjem besedilu: Agencija ali EMA) s sedežem v Londonu je bila ustanovljena 
z Uredbo Sveta (EGS) št. 2309/93, ki jo je nadomestila Uredba (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (1). 
Agencija deluje preko mreže, vzpostavljene po vsej EU, in usklajuje znanstvene vire, ki jih dajo na razpolago nacionalni 
organi, tako da zagotovi vrednotenje in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo.

2. V tabeli so predstavljeni ključni podatki o Agenciji (2).

Tabela

Ključni podatki o agenciji

2015 2016

Proračun (v milijonih EUR) 304 305

Skupno število zaposlenih 31. decembra (1) 775 768

(1) Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni strokovnjaki.

Vir: Podatki, ki jih je posredovala Agencija.

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI

3. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno preizkušanje transakcij in oceno 
ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev 
in analizo poslovodskih predstavitev.

MNENJE

4. Sodišče je revidiralo:

(a) zaključni račun Agencije, ki ga sestavljajo računovodski izkazi (3) in poročila o izvrševanju proračuna (4) za 
proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, ter

(b) zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s tem zaključnim računom,

kot zahteva člen 287 pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).
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(1) UL L 214, 24.8.1993, str. 1 in UL L 136, 30.4.2004, str. 1. V skladu s slednjo uredbo je bil prvotni naziv Agencije Evropska agencija 
za vrednotenje zdravil spremenjen v naziv Evropska agencija za zdravila.

(2) Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: www.ema.europa.eu.
(3) Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala ter povzetek 

pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.
(4) Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, in pojasnila.

http://www.ema.europa.eu


Zanesljivost zaključnega računa

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih 
pogledih pošteno predstavlja njen finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njen poslovni izid, denarne tokove in 
gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel 
računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor.

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom

Prihodki

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom

6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh 
pomembnih pogledih zakoniti in pravilni.

Plačila

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom

7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh 
pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

Odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje

8. V skladu s členi 310 do 325 PDEU in finančno uredbo Agencije je poslovodstvo odgovorno za pripravo in 
predstavitev zaključnega računa na podlagi mednarodno sprejetih računovodskih standardov za javni sektor ter za 
zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij. Ta odgovornost vključuje zasnovo, izvajanje in vzdrževanje 
notranjih kontrol, ki se uporabljajo za pripravo in predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno napačne navedbe 
zaradi goljufije ali napake. Poslovodstvo je odgovorno tudi za zagotavljanje skladnosti dejavnosti, finančnih transakcij in 
informacij v računovodskih izkazih s pravili, ki veljajo zanje. Končno odgovornost za zakonitost in pravilnost transakcij, 
povezanih z zaključnim računom, ima poslovodstvo Agencije.

9. Pri pripravi zaključnega računa je poslovodstvo odgovorno za oceno zmožnosti Agencije, da nadaljuje 
s poslovanjem, razkritje zadev, povezanih z nadaljevanjem poslovanja, kadar je to ustrezno, ter uporabo računovodstva 
na osnovi predpostavke o zmožnosti nadaljnjega poslovanja.

10. Naloga odgovornih za upravljanje je nadzor nad procesom računovodskega poročanja subjekta.

Revizorjeva odgovornost za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih transakcij

11. Cilj Sodišča je pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali je zaključni račun Agencije brez pomembno napačne 
navedbe in ali so transakcije, povezane z zaključnim računom, zakonite in pravilne, ter na podlagi svoje revizije 
Evropskemu parlamentu in Svetu ali drugim organom za razrešnico zagotoviti izjavo o zanesljivosti zaključnega računa 
ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Sprejemljivo zagotovilo je visoka raven zagotovila, vendar ni 
nujno, da se z revizijo vedno odkrije obstoječa pomembno napačna navedba ali neskladnost. Do napačne navedbe ali 
neskladnosti lahko pride zaradi goljufije ali napake, za pomembne pa štejejo, če se lahko utemeljeno pričakuje, da bodo 
ločeno ali skupaj vplivale na ekonomske odločitve, ki bi jih uporabniki sprejeli na podlagi tega zaključnega računa.
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12. Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v zaključnem računu 
ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, vključno z oceno 
tveganja pomembno napačne navedbe v zaključnem računu in pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi 
z zaključnim računom, in zahtevami pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri 
oceni tega tveganja se upoštevajo notranje kontrole, ki se izvajajo za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa 
ter zakonitost in pravilnost z njim povezanih transakcij, da se pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki, vendar 
ne za izrekanje mnenja o uspešnosti notranjih kontrol. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih 
računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celotne predstavitve 
zaključnega računa.

13. Sodišče v zvezi s prihodki preverja subvencijo, prejeto od Komisije, ter oceni postopke Agencije za pobiranje 
pristojbin in drugih prihodkov.

14. Pri odhodkih Sodišče preuči plačilne transakcije ob nastanku, evidentiranju in sprejetju odhodkov. Predplačila so 
preučena, ko prejemnik sredstev utemelji njihovo pravilno porabo in Agencija sprejme utemeljitev z obračunom 
predplačila v istem letu ali pozneje.

15. Sodišče je pri pripravi tega poročila in izjave o zanesljivosti upoštevalo revizijsko delo v zvezi z zaključnim 
računom Agencije, ki ga je opravil neodvisni zunanji revizor, kot je določeno v členu 208(4) finančne uredbe EU (1).

Poudarjena zadeva

16. Ne da bi bilo zato vprašljivo njegovo mnenje, Sodišče opozarja na to, da je 29. marca 2017 Združeno Kraljestvo 
obvestilo Evropski svet o svoji odločitvi o izstopu iz Evropske Unije. O sporazumu o podrobnostih izstopa bodo 
potekala pogajanja. Pri pripravi začasnega zaključnega računa in z njim povezanih pojasnil Agencije, ki ima sedež 
v Londonu, so bile uporabljene omejene informacije, ki so bile na voljo na dan podpisa (28. februarja 2017)

17. Zaradi odločitev o novem sedežu Agencije, ki bodo prejete v prihodnosti, je Agencija v računovodskih izkazih 
razkrila znesek najemnine za preostalo obdobje najema med letoma 2017 in 2039, ki je ocenjen na 448 milijonov EUR, 
kot pogojno obveznost, saj najemna pogodba ne vključuje izstopne klavzule. Pogojne obveznosti v zvezi z ostalimi 
stroški, ki so povezani s selitvijo, kot so na primer preselitev zaposlenih skupaj z njihovimi družinami, ukrepi za blaženje 
morebitnih izgub notranjih strokovnjakov in zunanjih strokovnjakov iz Združenega Kraljestva ter posledično tveganje za 
zagotavljanje neprekinjenega poslovanja, je treba še določiti. Poleg tega je bilo 95 % proračuna Agencije za leto 2016 
financiranih iz pristojbin farmacevtskih podjetij in 5 % iz sredstev EU. V prihodnje je možen upad prihodkov Agencije 
zaradi odločitve Združenega Kraljestva o odhodu iz EU.

18. Zaradi naslednjih pripomb mnenje Sodišča ni vprašljivo.

PRIPOMBA O ZANESLJIVOSTI ZAKLJUČNEGA RAČUNA

19. Od uvedbe novega računalniškega sistema za računovodstvo v letu 2011 poročanje o poteku dela v zvezi 
z obveznostmi in porabi ni bilo dovolj pregledno. Čeprav je bila Agencija o zadevi večkrat opozorjena, ni sprejela nobenih 
popravljalnih ukrepov.

PRIPOMBE O ZAKONITOSTI IN PRAVILNOSTI TRANSAKCIJ

20. Agencija je za namestitev strokovnjakov s 25 hoteli v Londonu sklenila sporazume o posebni tarifi za podjetja, ne da 
bi za to izvedla konkurenčni postopek javnega naročanja. Pri šestih hotelih so plačila, izvršena leta 2016, presegla prag nad 
katerim je v skladu z določbami finančne uredbe treba izvesti odprti ali omejeni konkurenčni postopek javnega naročanja. 
Šest sporazumov o posebni tarifi in z njimi povezana plačila iz leta 2016, ki znašajo približno 2,1 milijona EUR, so zato 
nepravilni.
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(1) Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).



PRIPOMBA O NOTRANJI KONTROLI

21. Komisija je leta 2014 v imenu več kot 50 inštitucij in organov, vključno z Agencijo, podpisala okvirno pogodbo 
z enim ponudnikom za nakup programske opreme, licenc in izvajanje storitev vzdrževanja in svetovanja v zvezi z IT. 
Izvajalec okvirne pogodbe ima vlogo posrednika med Agencijo in dobavitelji, ki lahko izpolnijo potrebe Agencije. Za te 
posredniške storitve je izvajalec okvirne pogodbe upravičen zaračunati pribitek na ceno dobavitelja v višini 2–9 %. Leta 
2016 so skupna plačila izplačana izvajalcu okvirne pogodbe znašala približno 8,9 milijona EUR. Agencija ni sistematično 
preverjala cen in pribitkov, ki jih je zaračunal dobavitelj, in računov, izdanih izvajalcu okvirne pogodbe.

PRIPOMBE O DOBREM FINANČNEM POSLOVODENJU IN SMOTRNOSTI POSLOVANJA

Upravljanje človeških virov

22. Od leta 2014 sta bili v Agenciji izvedeni dve večji reorganizaciji, vključno z notranjo prerazporeditvijo najvišjih in 
srednjih vodstvenih položajev. Prerazporeditev ključnega osebja na področju informacijske tehnologije in uprave ni bila 
uspešna in je povzročila pomembno tveganje nestabilnosti Agencije in njenih dejavnostih. Poleg tega ni nobenega sistema, 
ki bi omogočal analizo razpoložljivega znanja, opredelitev vrzeli in zaposlitev ter razporeditev ustreznega osebja.

Svetovanje

23. Poleg letnega revizijskega dela, ki ga je Sodišče izvedlo za vse agencije, je v Agenciji opravilo tudi analizo uporabe 
svetovalnih storitev v zvezi z dvema večjima projektoma.

24. Parlament in Svet sta Agenciji zaupala nalogo izvajanja uredb o farmakovigilanci (Uredba (EU) št. 1027/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta (1)) in kliničnem preizkušanju (Uredba (EU) št. 536/2014 Evropskega parlamenta in 
Sveta (2)), ki zahtevata uvedbo kompleksnega sistema mrež po vsej EU. To zahteva obsežen tehnični razvoj IT in sodelovanje 
ter prispevke več deležnikov, še posebej držav članic.

25. Te naloge so bile dodeljene Agenciji, ko naj bi zmanjšala število zaposlenih v skladu z medinstitucionalnim 
dogovorom o proračunski disciplini, ki je bil sprejet 2. decembra 2013. Načrt delovnih mest Agencije ni predvideval 
povečanja, v skladu s katerim bi lahko ta pridobila potrebno strokovno znanje na področjih poslovanja in razvoja IT.

Obsežna uporaba zunanjih svetovalcev

26. Ker je imela Agencija na oddelku za IT samo 13 zaposlenih, je najela svetovalna podjetja na področjih poslovne 
analize, informacijske tehnologije, vodenja projektov in zagotavljanja kakovosti. V drugi četrtini leta 2016 je imela Agencija 
131 svetovalcev na kraju samem in dodatnih 60 svetovalcev drugod.

27. Zato je že od začetka projektov kritično odvisna od zunanjega znanja, še vedno pa nima politike, ki bi urejala delo 
svetovalcev. Na primer profili, ki naj bi jih zasedali zaposleni Agencije, niso opredeljeni (vodje projektov, poslovni analitiki, 
poslovni arhitekti, arhitekti informacijskih rešitev, arhitekti podatkovnih baz itd.). Takšni profili so bili občasno dodeljeni 
zunanjim svetovalcem.

Neustrezen nadzor nad razvojem in izvajanjem projektov

28. Ko so bile v letih 2012 in 2014 Agenciji zaupane nove naloge, ta ni imela ustrezne metodologije, na podlagi katere 
bi lahko upravljala tako obsežne projekte. Leta 2014 je bila uvedena nova metodologija, ki pa jo je bilo potrebno bistveno 
izpopolniti septembra 2016.

29. V več primerih je prišlo do sprememb v načrtovanih dejavnostih ali pristopu, prej kot so bile te odobrene na podlagi 
uradne zahteve za spremembo. Takšna praksa ne le ovira vodstvo pri nadzorovanju in spremljanju razvoja in izvajanja 
projektov, ampak lahko ogrozi tudi njihovo koherenco.
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30. Do sredine leta 2016 so bili vsi zunanji svetovalci najeti po pogodbah na podlagi porabljenega časa in sredstev, 
čeprav so bili izložki projektov jasno opredeljeni. Precejšen del svetovalnega dela je bil tudi izveden v drugi državi članici, saj 
so bili vsi zunanji viri v Londonu izčrpani. To je omejilo sposobnost Agencije za pravočasno spremljanje izvajanja 
projektov. Ob prejemu končnih izdelkov so bile odkrite težave s kakovostjo, ki so zahtevale popravke, za katere so bili 
Agenciji zaračunani dodatni stroški.

Zamuda in vse večji stroški

31. Agencija se je pri razvoju sistemov soočala z zamudami in vse višjimi stroški. Vzrok pogostih sprememb v obsegu 
projektov, proračunu in rokih je bil v glavnem v sprembah sistemskih zahtev, ki so upoštevale spreminjajoče se potrebe 
držav članic (1). V zvezi s končnimi stroški in datumi za začetek delovanja še ni nikakršne gotovosti. Glej primere v spodnji 
tabeli za dva večja projekta:

Prvotni datum za začetek 
delovanja

Trenutni načrtovani 
datum za začetek 

delovanja
Prvotni proračun Proračun dne 31. oktobra 

2016

Podatkovna zbirka ne-
želenih učinkov zdravil 
Eudravigilance

Q3 2015 Q4 2017 3,7 milijona EUR 14,3 milijona EUR

Klinično preizkušanje 
in podatkovna zbirka 
EU

Q1 2017 Q3 2018 6,1 milijona EUR 24,3 milijona EUR

DRUGE PRIPOMBE

32. Ustanovna uredba zahteva zunanjo oceno Agencije in njenih dejavnosti, ki jo vsakih deset let izvaja Komisija. Zadnje 
poročilo o oceni je bilo izdano leta 2010. Tako dolg časovni razpon deležnikom ne zagotavlja pravočasnih povratnih 
informacij o smotrnosti.

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET

33. Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi.

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Baudilio TOMÉ MUGURUZA, član Evropskega računskega sodišča, 
v Luxembourgu na zasedanju 19. septembra 2017.

Za Računsko sodišče

Klaus-Heiner LEHNE

Predsednik 
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PRILOGA

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let

Leto Pripomba Sodišča
Status popravljalnega ukrepa

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno)

2014

Uredba Agencije o pristojbinah določa roke za plačila pristojbin 
s strani kandidatov in plačila pristojnim nacionalnim organom, ki so 
povezana z Agencijo (1). Ti roki pri večini transakcij, ki jih je 
revidiralo Sodišče, niso bili upoštevani.

se izvaja (zbiranje pristojbin)

zaključen (plačila pristojnim nacio-
nalnim organom)

2014

Agencija je leta 2014 sprožila upravni postopek proti svojemu 
upravitelju za informacije, komunikacije in tehnologijo. Zabeležene 
so bile velike slabosti pri nadzoru upravljanja, kar za Agencijo 
predstavlja znatna operativna in finančna tveganja. Sprejet in 
izveden je bil akcijski načrt za obravnavanje te težave. Vendar pa 
Agencija še ni ovrednotila uspešnosti sprejetih ukrepov.

se izvaja

2014

Med nalogami Agencije je tudi razširjanje ustreznih informacij 
o farmakovigilanci državam članicam in splošni javnosti. Te 
informacije pridobi od posameznih nacionalnih organov in preveri 
pri ustreznih farmacevtskih družbah. Vendar pa je Agencija močno 
odvisna od nadzora in preverjanj, ki jih izvajajo organi držav članic. 
Ti organi določijo popolnost in točnost informacij, ki se razširjajo 
javnosti.

se izvaja

(1) Uredba Agencije o pristojbinah, člena 10(1) in 11(1).

6.12.2017 SL Uradni list Evropske unije C 417/147



ODGOVOR AGENCIJE

19. Agencija se je seznanila s pripombami Računskega sodišča. Agencija je po izvedenem referendumu vzpostavila 
namensko projektno skupino, da bi proučila njegov vpliv in pripravila Agencijo na selitev. Projektna skupina in podskupine 
se osredotočajo na številne vidike tega vpliva in selitve: na znanstvene postopke in delo znanstvenih odborov, javna 
naročila, vpliv na informacijske sisteme, vpliv na človeške in finančne vire, podporo za premestitev osebja, selitev in 
ureditev za nemoteno nadaljevanje dela. V zvezi z zanesljivo proračunsko napovedjo glavni izziv ostaja visoka raven 
neznanih dejavnikov, na primer lokacija novega sedeža in z okoljem povezanimi stroški delovanja, pogoji, ki jih zagotavlja 
novi gostitelj, raven infrastrukturne naložbe, potrebne, da se Agenciji omogoči učinkovito delovanje, izguba osebja kot 
posledica selitve. Pomembno je upoštevati, da so lahko podrobne finančne posledice ustrezno proučene šele po tem, ko bo 
sklenjena pogodba glede sedeža.

21. Informacijski računovodski sistem ima stabilen in zanesljiv delovni proces izvajanja obveznosti, ki zagotavlja 
zakonitost in pravilnost posameznih transakcij, povezanih z računi, Agencija pa s stabilnim procesom spremljanja 
proračuna nadzira proračunsko porabo. Vendar je vzpostavitev popolnoma preglednega sistema poročanja, ki ustreza 
zahtevam Evropskega računskega sodišča, zaradi kompleksnosti sistema in precejšnjega števila transakcij, obdelanih vsako 
leto, draga in zapletena. Prizadevanja Agencije se bodo v letu 2017 nadaljevala, ob tem pa je treba upoštevati, da se bo isti 
tim ukvarjal tudi s pripravljalnimi aktivnostmi v zvezi z brexitom.

22. Agencija se je seznanila z ugotovitvijo Sodišča in bo, kot izhaja iz razprav z revizorji, našla rešitev za hotelske 
rezervacije v obdobju 2017–2018 in jo tudi izvajala. Agencija želi poudariti, da je bil skladno s pripombo Evropskega 
računskega sodišča, vzpostavljen postopek, in sicer zato, da bi se kar najbolj zmanjšalo upravno in finančno breme 
delegatov Agencije, poenostavila organizacija in zagotovilo učinkovito vodenje njihovih sestankov. Pravila glede povračil 
delegatom določajo zgornje meje stroškov hotelske namestitve, te meje pa je odobril upravni odbor in so skladne 
z mnenjem Evropske komisije. Pripravlja se javno naročilo za obravnavo te zadeve.

23. Skladno z mnenjem Evropskega računskega sodišča glede uvedbe sistematičnega preverjanja bo Agencija od 
1. januarja 2018 uvedla sistematično preverjanje za vsako ponudbo, ki presega 135 000 EUR.

24. Leta 2014 je morala Agencija zaradi nekaterih izjemnih okoliščin prestrukturirati svoj informacijski oddelek. Po 
reorganizaciji je bila njena produktivnost obnovljena in še izboljšana. Organizacijske spremembe so bile izvedene 
v administrativnem oddelku, in sicer po upokojitvi in odhodu višjih sodelavcev, cilji pa so bili izboljšati učinkovitost 
poročevalske verige, specializacijo in učinkovitost številnih vključenih oddelkov in služb ter prilagoditi organizacijo skladno 
z zahtevami iz finančne uredbe v zvezi z načrtovanjem. Agencija meni, da zaradi organizacijskih sprememb ni utrpela 
nestabilnosti.

V strategiji človeških virov za obdobje 2017–2020 so opredeljeni cilji za bolj strukturiran in sistematični pristop v zvezi 
z ocenjevanjem znanj in spretnosti, vključno z uvedbo orodja za izboljšanje učinkovitosti znanj in spretnosti ter 
opredelitvijo kompetenc za analizo vrzeli in v podporo njenih aktivnosti za zaposlovanje. Prva faza se že izvaja.

25. Agencija se je seznanila s pripombo.

26. Agencija se je seznanila s pripombo.

27. Agencija se je seznanila s pripombo.

28. Agencija se je seznanila s pripombo.

29. Agencija želi znova poudariti, da čeprav EMA nima dokumentirane politike, ki ureja uporabo svetovalcev, je na 
področju informacijske tehnologije od leta 2016 ustaljena praksa, da se zaposli osebje za občutljive profile (na primer 
projektni vodja) ali pa se uporabi svetovalce za take profile, če jih skrbno nadzirajo višji sodelavci istega profila. EMA bo to 
politiko pripravila v obliki dokumenta.

30. Od začetka izvajanja vseh projektov so bile vzpostavljene metodologije projektnega vodenja, vendar so bile Agenciji 
naložene pomembne nove naloge, pri čemer se niso ustrezno povečali viri, ki bi omogočali krepitev potrebnega 
strokovnega znanja in zmožnosti na področju informacijskega in poslovnega razvoja. Odkar so se ti projekti začeli izvajati, 
je Agencija izvedla temeljni pregled in reorganizacijo tako informacijskega upravljanja kot metodologije projektnega 
vodenja. Agencija že več kot tri leta deluje skladno z nadzorovano metodologijo in jo še naprej izboljšuje.
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31. O spremembah načrtovanih aktivnosti so se vedno najprej izvedle podrobne notranje razprave in dosegli dogovori 
v okviru vzpostavljenih organov upravljanja, kot sta projektni odbor za EU portal in podatkovno zbirko ter programski 
odbor za klinično preskušanje. Poleg tega je bilo vzpostavljeno redno poročanje o programih in projektih, kar je omogočalo 
pregled nad predlaganimi spremembami glede pristopa. Izvršni odbor je v številnih primerih načelno sklenil sporazume, 
posamezni odbori pa so nato lahko izvedli dogovorjene korake.

32. Do sredine leta 2016 so agencijo EMA omejevale veljavne okvirne pogodbe na področju informatike, skladno 
s katerimi ni bila mogoča razširjena uporaba pogodb z določeno ceno. Agencija je sprejela skrbno pretehtano odločitev za 
uporabo zunanjih pogodbenikov kot vzvod za time zunaj lokacije stalnega pogodbenika (v nasprotju z najemanjem 
posameznih pogodbenikov na kraju samem). Spremljanje na kraju samem je izvajalo osebje (projektni vodje in tehnični 
vodje). Spremljanje zunaj lokacije v drugi državi članici se je izvajalo z vzpostavitvijo nadzora na daljavo, in to z uporabo 
deljenega delovnega prostora in s srečanji na daljavo, po potrebi pa se je na lokacijo napotilo tudi osebje. V prihodnje: od 
sredine leta 2016 je podpisana nova okvirna pogodba, ki omogoča precej bolj razširjeno uporabo pogodb z določeno ceno. 
Od sredine leta 2016 se vsi veliki informacijski projekti izvajajo na podlagi pogodb z določeno ceno.

33. Kot je pritrdilo tudi Sodišče, so se spremembe v zvezi z obsegom projektov, proračunom in roki izvedbe zgodile 
predvsem zaradi zahtev razvijajočih se sistemov, pri čemer so se upoštevale razvojne potrebe držav članic. To so veliki in 
zapleteni sistemi, ki so potrebni za izpolnjevanje poslovno-operativnih zahtev in omogočajo pravne obveznosti imetnikom 
dovoljenja za promet, pokroviteljem kliničnega preskušanja in državam članic, in ne le ali samo za operativne dejavnosti 
same Agencije.

34. Komisija trenutno pripravlja naslednje ocenjevanje, ki naj bi se izvedlo v obdobju 2017–2018. Upoštevati je treba 
tudi, da – ob upoštevanju specifičnosti Agencije – obstajajo tudi zahteve glede poročanja in revizije v zvezi z izvajanjem 
specifičnih pravnih predpisov (na primer predpisov s področij pediatrije, farmakovigilance in zdravil za napredno 
zdravljenje), ki jih izvaja Agencija. Ti dopolnjujejo vrednotenje dela, omenjeno zgoraj. 
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