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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az Európai Gyógyszerügynökség költségvetését egyrészt az EU 
költségvetéséből, másrészt a gyógyszeripar által a közösségi forgalombahozatali engedély 
megszerzése vagy fenntartása érdekében fizetett díjakból finanszírozzák. Megállapítja 
azonban, hogy az Európai Közösség általános hozzájárulása 2007-ben 24,48%-kal nőtt 
2006-hoz képest, ami 2007-ben a teljes bevétel 24,13%-át képviselte;

2. üdvözli az ügynökség azon erőfeszítéseit, hogy fokozza a tudományos tanácsadást az új 
gyógyszerek kifejlesztésének kezdeti szakaszaiban, valamint üdvözli a közegészségügy 
szempontjából döntő fontosságú gyógyszerek értékelésének, illetve a telematikai 
programok fejlesztésének és végrehajtásának felgyorsítása érdekében bevezetett 
intézkedéseket;

3. úgy véli, hogy az Európai Gyógyszerügynökség fontos tudományos tanácsok, tudományos 
megalapozottságú ajánlások, valamint a gyógyszerek értékelésével és felügyeletével 
kapcsolatos legjobb gyakorlatok forrása Európában, és üdvözli az ügynökség által az 
Európai Bizottságnak és a tagállamoknak a nemzetközi szintű szabályozási normák 
harmonizálása érdekében nyújtott támogatást;

4. arra ösztönzi az ügynökséget, hogy folytassa a ritka betegségek gyógyszerei 
vonatkozásában végzett munkát; ellenzi azonban a ritka betegségek gyógyszereihez 
nyújtott hozzájárulás csökkentését, amit elsősorban a vonatkozó díjak csökkentésére 
irányuló politika megváltozása eredményez, és ami 2006-hoz képest 2007-ben 26,25%-os 
csökkenést okoz;

5. hangsúlyozza az ügynökség szerepét a gyógyszerek biztonságosságának a 
farmakovigilancia-hálózat segítségével történő felügyeletében; kéri azonban a felügyeleti 
szint folyamatos növelését;

6. a rendelkezésre álló adatok alapján úgy véli, hogy az Európai Gyógyszerügynökség 
ügyvezető igazgatója megkaphatja az Európai Gyógyszerügynökség 2007-es pénzügyi 
évre vonatkozó költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítést.
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