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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. bemærker, at det endelige budget for Det Europæiske Lægemiddelagentur (i det 
følgende benævnt "agenturet") for regnskabsåret 2018 var på 337 761 000 EUR, hvilket 
svarer til en stigning på 2 % i forhold til 2017;

2. minder om, at agenturet er et gebyrfinansieret agentur, hvor 89,69 % af dets indtægter i 
2018 stammede fra gebyrer betalt af lægemiddelindustrien, 10,28 % stammede fra 
Unionens budget, og 0,03 % stammede fra eksterne formålsbestemte indtægter;

3. bemærker, at 581 stillinger (ud af de 591 stillinger, der blev godkendt i 2018) var besat 
den 31. december 2018 (sammenlignet med 583 stillinger ud af 596 i 2017);

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. understreger, at en række af agenturets aktiviteter blev reduceret, forsinket eller udsat 
som følge af brexit eller andre eksterne omstændigheder; bemærker med bekymring, at 
agenturet har påpeget en mangel på tilstrækkelige ressourcer til at klare en arbejdsbyrde, 
der på grund af nye opgaver og ny lovgivning er stigende, og at det specifikt har 
påpeget, at det har mistet ansatte på korttidskontrakter som følge af flytningen og de 
særlige forhold i arbejdsretten i Nederlandene;

6. fremhæver, at agenturet i 2018 anbefalede at give 94 nye lægemidler (84 
humanmedicinske og 10 veterinærmedicinske) markedsføringstilladelse, og at disse 
omfattede 46 nye aktive stoffer (42 humanmedicinske og 4 veterinærmedicinske);

7. noterer sig, at anden og tredje fase af driftskontinuitetsplanen blev gennemført i 2018 
for at sikre agenturets kerneaktiviteter;

8. er bekymret over forsinkelserne i udviklingen af EU's portal og database for kliniske 
forsøg;

9. påpeger, at agenturets datacenter med vellykket resultat blev flyttet til Hamborg i 2018;

10. noterer sig, at agenturet ikke registrerede nogen interne sager om whistleblowere og 
modtog 21 rapporter fra en ekstern kilde i 2018, hvoraf 17 stadig var verserende den 31. 
december 2018;

11. noterer sig med tilfredshed, at agenturet samarbejder med andre agenturer, navnlig med 
Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme og Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) på området for antimikrobiel resistens 
og med Det Europæiske Kemikalieagentur og EFSA på området for innovative tilgange 
til de tre R'er (erstatning, reduktion og forfining af dyreforsøg);
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12. glæder sig over, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at 
agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2018 er rigtigt, og at de underliggende 
transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

13. anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at der meddeles decharge til den 
administrerende direktør for Det Europæiske Lægemiddelagentur for gennemførelsen af 
agenturets budget for regnskabsåret 2018.


