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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li l-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini huwa ffinanzjat kemm mill-
Baġit tal-UE kif ukoll, il-biċċa l-kbira tiegħu, mill-ħlas tal-miżati tal-applikanti tal-
industrija farmaċewtika sabiex jakkwistaw jew iżommu awtorizzazzjoni ta’ 
kummerċjalizzazzjoni Komunitarja. Madankollu jinnota li l-kontribuzzjoni ġenerali tal-
KE żdiedet b’24.48% mill-2006 għall-2007 u tirrapreżenta 24.13% tad-dħul totali fl-2007;

2. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-isforzi tal-Aġenzija sabiex tipprovdi aktar konsulenza xjentifika fi 
stadji bikrija tal-iżvilupp ta’ mediċini ġodda kif ukoll l-introduzzjoni ta’ miżuri sabiex 
titħaffef l-evalwazzjoni ta’ mediċini li huma ta’ importanza kritika għas-saħħa pubblika u 
sabiex tħaffef l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ programmi Telematiċi;

3. Iqis li l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini bħala sors ta’ konsulenza xjentifika importanti, 
ta’ rakkomandazzjonijiet ibbażati fuq ix-xjenza, tal-aħjar prattika għall-evalwazzjoni tal-
mediċini u bħala sors ta’ superviżjoni fl-Ewropa u jilqa’ b’sodisfazzjon il-
kontribuzzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Istati Membri sabiex jiġu armonizzati l-
istandards regolatorji fil-livell internazzjonali;

4. Iħeġġeġ lill-Aġenzija sabiex tkompli bl-azzjoni tagħha fil-qasam tal-Mediċini Orfni 
(mediċini għal mard rari); madankollu, jiskoraġġixxi t-tnaqqis tal-kontribuzzjoni tal-
Mediċini Orfni, l-aktar minħabba bidla fil-politika għat-tnaqqis tal-ħlas tal-mediċini orfni, 
li minkejja dan jirriżulta fi (jiġġenera) tnaqqis ta’ 26.25% fl-2007 meta mqabbel mal-
2006;

5. Jenfasizza l-irwol tal-EMEA li timmoniterja s-sikurezza ta’ mediċini permezz ta’ netwerk 
farmakoviġilanti; madankollu jappella għal titjib kostanti fil-livell ta’ viġilanza;

6. Fuq il-bażi tad-data disponibbli, huwa tal-opinjoni li d-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini għandu jingħata l-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-
baġit tal-EMEA għas-sena finanzjarja 2007.


