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FORSLAG
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetudvalget, 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 finansforordningen er baseret på kontantbeløb modtaget for bidrag fra Unionen,
gebyrer for ansøgninger om markedsføringstilladelser for farmaceutiske produkter og for
aktiviteter efter udstedelsen af tilladelser samt for forskellige administrative aktiviteter;
2. bemærker, at Det Europæiske Lægemiddelagenturs samlede budget i 2015 udgjorde
304 000 000 EUR, hvoraf 18 669 000 EUR blev stillet til rådighed via Den Europæiske
Unions almindelige budget;
3. bemærker, at 2015 markerede agenturets 20-års jubilæum og halvtredsåret for
lægemiddellovgivningen i EU;
4. noterer sig med hensyn til forpligtelses- og betalingsbevillingerne i 2015, at alle nye
midler blev forpligtet og betalt; anerkender, at gennemførelsesgraden udgør 94,6 %,
hvilket svarer til, at de uudnyttede bevillinger udgjorde 1 949 mio. EUR; bemærker
imidlertid, at denne underudnyttelse svarer til de uudnyttede formålsbestemte indtægter
(agenturets resultat i 2014), der blev genanvendt i 2016;
5. minder om, at den administrerende direktørs stilling – efter dommen fra Retten for EUPersonalesager, som blev bekendtgjort den 13. november 2014, hvorved Retten
annullerede Kommissionens beslutning om at vedtage en liste over potentielle kandidater
til stillingen som administrerende direktør for agenturet og som følge heraf også
bestyrelsens udnævnelse af den administrerende direktør i november 2011 – blev
genopslået og genbesat, og at agenturet til trods for den vanskelige situation gennemførte
sit arbejdsprogram;
6. minder om, at agenturet påbegyndte opkrævningen af gebyrer i forbindelse med
lægemiddelovervågningsaktiviteter i slutningen af 2014; noterer sig, at der for så vidt
angår regnskabsåret 2015 blev inddrevet 21 640 000 EUR;
7. bemærker, at agenturet i 2015 anbefalede markedsføringstilladelse for 93 lægemidler, og
at disse omfatter 39 nye aktive stoffer; understreger, at disse stoffer aldrig tidligere er
blevet godkendt i et lægemiddel i Unionen og ikke er beslægtet med den kemiske struktur
i andre godkendte stoffer;
8. gentager, at agenturet spiller en vigtig rolle med hensyn til at beskytte og fremme
folkesundheden og dyresundheden ved at vurdere og overvåge human- og
veterinærmedicinske lægemidler;
9. anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at eksekutivdirektøren for Det
Europæiske Lægemiddelagentur meddeles decharge for gennemførelsen af agenturets
budget for regnskabsåret 2015.
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