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FÖRSLAG 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att 

som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet påminner om att Europeiska läkemedelsmyndighetens (nedan kallad 

myndigheten) budgetinkomster enligt budgetförordningen dels består av medel i form av 

bidrag från unionen, dels av avgifter som tas ut för ansökningar om godkännande för 

försäljning av läkemedel, för verksamheter efter godkännandet för försäljning och för 

olika typer av administration. 

2. Europaparlamentet noterar att byråns totala budget för 2015 uppgick till ett belopp på 

304 000 000 EUR, av vilket 18 669 000 EUR hade ställts till förfogande via 

grundfinansieringen från unionens allmänna budget. 

3. Europaparlamentet konstaterar att myndigheten firade sitt 20-årsjubileum 2015, samtidigt 

som unionens läkemedelslagstiftning hade existerat i 50 år. 

4. Avseende åtagande- och betalningsbemyndiganden 2015 konstaterar Europaparlamentet 

att alla nya anslag hade avsatts och betalats. Parlamentet konstaterar att 

genomförandenivån var 94,6 %, vilket utgör ett belopp på 1 949 miljoner EUR i 

outnyttjade anslag. Parlamentet konstaterar emellertid att detta underutnyttjande hänför 

sig till de outnyttjade inkomster avsatta för särskilda ändamål (myndighetens 

budgetgenomförande 2014) som återanvändes under 2016. 

5. Europaparlamentet påminner om att befattningen som myndighetens verkställande 

direktör utlystes och tillsattes på nytt efter det att personaldomstolen den 13 november 

2014 hade meddelat sin dom som ogiltigförklarade kommissionens beslut att anta en 

förteckning över potentiella kandidater för befattningen som myndighetens verkställande 

direktör, vilket därmed ogiltigförklarade styrelsens utnämning av en verkställande direktör 

i november 2011. Parlamentet konstaterar att myndigheten trots denna svåra situation lade 

fram sitt arbetsprogram. 

6. Europaparlamentet påminner om att myndigheten i slutet av 2014 började samla in 

avgifter relaterade till säkerhetsövervakningen av läkemedel. Parlamentet konstaterar att 

21 640 000 EUR samlades in under 2015. 

7. Europaparlamentet konstaterar att myndigheten under 2015 rekommenderade att 93 

läkemedel skulle godkännas för försäljning, vilka inkluderade 39 nya verksamma ämnen. 

Parlamentet betonar att dessa verksamma ämnen aldrig tidigare har godkänts i ett 

läkemedel inom unionen och att de inte har någon koppling till den kemiska strukturen 

hos något annat godkänt ämne. 

8. Europaparlamentet framhåller myndighetens viktiga roll för att skydda och främja 

folkhälsan och djurs hälsa genom sina utvärderingar och övervakningar av läkemedel för 

människor och djur. 

9. Europaparlamentet rekommenderar på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga att 

Europeiska läkemedelsmyndighetens verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 

genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2015. 


