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FORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetkontroludvalget, 

som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 

vedtager: 

1. minder om, at Det Europæiske Lægemiddelagenturs ("agenturets") budgetindtægter som 

fastsat i dets finansforordning er baseret på bidrag fra Unionen og gebyrer for 

ansøgninger om markedsføringstilladelser for farmaceutiske produkter og for aktiviteter 

efter udstedelsen af tilladelser samt for forskellige administrative aktiviteter; 

2. konstaterer, at agenturets samlede budget i 2016 beløb sig til 308 422 000 EUR; 

fremhæver, at 89,4 % af agenturets indtægter kom fra gebyrer betalt af 

medicinalindustrien for ydede tjenester, 5,5 % fra EU-budgettet og 5 % fra eksterne 

formålsbestemte indtægter; 

3. understreger, at agenturet overvåger anvendelsen af budgetmidlerne gennem en solid 

kontrolproces 

4. fremhæver på ny den vigtige rolle, som agenturet spiller med hensyn til at beskytte og 

fremme folkesundheden og dyresundheden ved at vurdere og overvåge human- og 

veterinærmedicinske lægemidler; 

5. bemærker, at agenturet i 2016 anbefalede at give 92 nye lægemidler (81 

humanmedicinske og 11 veterinærmedicinske) markedsføringstilladelse, og at disse 

omfatter 33 nye aktive stoffer (27 for mennesker og 6 for dyr); understreger, at disse 

stoffer aldrig tidligere er blevet godkendt i et lægemiddel i Unionen, og at deres 

kemiske struktur ikke er beslægtet med strukturen i noget andet godkendt stof; 

6. glæder sig over, at der i oktober 2016 blev etableret et websted for kliniske data, hvilket 

er et vigtigt skridt hen imod større åbenhed; noterer sig, at webstedet giver fri adgang til 

kliniske rapporter for nye humanmedicinske lægemidler, som er godkendt i Unionen; 

bemærker, at agenturet er den første reguleringsmyndighed i verden, der giver en så 

bred adgang til kliniske data; 

7. konstaterer, at agenturet har oprettet en specifik brexit-taskforce, som i 2016 havde 

fokus på at vurdere konsekvenserne af brexit for agenturet med henblik på at 

identificere de vigtigste risici og fremsætte forslag til mulige afhjælpende 

foranstaltninger;  

8. bemærker, at indførelsen af et fuldstændig gennemsigtigt rapporteringssystem er dyrt og 

kompliceret på grund af det pågældende systems kompleksitet og det store antal 

transaktioner, der behandles årligt; 

9. påpeger, at agenturet ikke fik lov til at etablere en brexit-relateret reserve til uforudsete 

udgifter; 

10. finder det betænkeligt, at de personalenedskæringer, som dette agentur i lighed med 

andre gebyrfinansierede agenturer har været pålagt i de seneste år, har medført en 
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reduktion af det personale, hvis arbejdsopgaver rent faktisk er finansieret af ansøgernes 

gebyrer og ikke af Unionens budget, og at dette er blevet gjort uden at tage hensyn til, at 

det stigende antal ansøgninger har medført en ekstra arbejdsbyrde, eller at dette har ført 

til en tilsvarende stigning i indtægterne fra de gebyrer, ansøgerne betaler for de leverede 

tjenesteydelser, som kunne have gjort det muligt at forøge personalet uden nogen 

indvirkning på Unionens budget; bemærker, at behovet for ekstra personale og 

budgetmidler vil blive særlig akut for agenturet i perioden 2018-2020, hvor 

forberedelsen og gennemførelsen af agenturets flytning til dets nye hjemsted i 

Amsterdam finder sted, og hvor agenturet fortsat vil skulle varetage sine 

sundhedsmæssige kerneopgaver sideløbende med de ekstra opgaver, der er forbundet 

med selve flytningen; 

11. beklager, at offentliggørelsen af agenturets nye tilgang til gennemsigtighed med henblik 

på offentlig høring blev stillet i bero på grund af behovet for at prioritere agenturets 

brexit-parathed;  

12. understreger, at agenturets politik for håndtering af konkurrerende interesser blandt 

medlemmer af videnskabelige udvalg og eksperter blev ajourført i oktober 2016; 

konstaterer, at den indeholder en præcisering af begrænsningerne for eksperters 

eventuelle beskæftigelse i en medicinalvirksomhed og bringer de regler vedrørende 

nære familiemedlemmers interesser, der gælder for medlemmer af videnskabelige 

komitéer og arbejdsgrupper, på linje med dem, der gælder for bestyrelsesmedlemmer; 

13. understreger, at politikken for konkurrerende interesser for bestyrelsesmedlemmer 

trådte i kraft i maj 2016; bemærker endvidere, at der i oktober 2016 blev vedtaget en 

revideret udgave af reglerne vedrørende håndtering af erklærede interesser for 

agenturets ansatte; 

14. konstaterer, at agenturet har opnået besættelsesgrad på 98 % for midlertidigt ansatte; 

15. anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at den administrerende direktør 

for Det Europæiske Lægemiddelagentur meddeles decharge for gennemførelsen af 

agenturets budget for regnskabsåret 2016. 
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OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG 

Dato for vedtagelse 24.1.2018    

Resultat af den endelige afstemning +: 

–: 

0: 

41 

8 

0 

Til stede ved den endelige afstemning - 

medlemmer 

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana 

Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit 

Collin-Langen, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc 

Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, 

Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, 

Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La 

Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, 

Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana 

Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica 

Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere 

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike 

Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos 

Zorrinho 

Til stede ved den endelige afstemning – 

stedfortrædere (forretningsordenens art. 

200, stk. 2) 

Jiří Maštálka 

 



 

PE612.232v03-00 6/6 AD\1144027DA.docx 

DA 

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB 
I RÅDGIVENDE UDVALG 

41 + 

ALDE Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries 

GUE/NGL Stefan Eck, Jiří Maštálka 

PPE Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, 

Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, 

Norbert Lins, Nuno Melo, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean 

S&D Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, 

Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Gilles 

Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho 

VERTS/ALE Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor 

 

8 - 

ECR Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga 

Wiśniewska 

EFDD Piernicola Pedicini, Julia Reid 

 

0 0 

  

 

 

Tegnforklaring: 

+ : for 

- : imod 

0 : hverken/eller 

 

 


