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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. understreger, at Det Europæiske Lægemiddelagenturs budget finansieres såvel af EU's 
budget som primært af gebyrer, som den farmaceutiske industris ansøgere betaler for at 
opnå eller bevare en EF-markedsføringstilladelse; bemærker dog, at EF's generelle bidrag 
steg med 24,48 % fra 2006 til 2007 og udgør 24,13 % af de samlede indtægter i 2007;

2. glæder sig over agenturets bestræbelser for at yde mere videnskabelig rådgivning i de 
tidlige faser af udviklingen af nye lægemidler, samt over indførelsen af foranstaltninger, 
der skal fremskynde vurderingen af lægemidler, som er yderst vigtige for folkesundheden, 
og fremskynde udvikling og gennemførelse af telematikprogrammer;

3. betragter Det Europæiske Lægemiddelagentur som en kilde til vigtig videnskabelig 
rådgivning, forskningsbaserede anbefalinger og bedste praksis for medicinevaluering og -
overvågning i Europa og glæder sig over bidragene til Kommissionen og medlemsstaterne 
hen mod en harmonisering af normerne på internationalt niveau;

4. opmuntrer agenturet til at fortsætte sin aktion inden for lægemidler til sjældne sygdomme; 
fraråder imidlertid faldet i andelen af lægemidler til sjældne sygdomme, som navnlig 
skyldes en ændring i politikken for reducerede gebyrer for lægemidler til sjældne 
sygdomme, som ikke desto mindre fører til (skaber) en reduktion på 26,25 % i 2007 i 
forhold til 2006;

5. understreger Lægemiddelagenturets rolle med hensyn til at overvåge 
lægemiddelsikkerheden gennem netværket for lægemiddelovervågning; opfordrer dog til 
konstant at forbedre årvågenhedsniveauet;

6. mener på grundlag af de foreliggende oplysninger, at direktøren for Det Europæiske 
Lægemiddelagentur kan meddeles decharge for gennemførelsen af Lægemiddelagenturets 
budget for regnskabsåret 2007.
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