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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att Europeiska läkemedelsmyndigheten finansieras både 
genom EU-budgeten och framför allt genom avgifter från ansökningar från 
läkemedelsbranschen för att erhålla eller förnya godkännande för försäljning. 
Gemenskapens allmänna bidrag ökade dock med 24,48 procent mellan 2006 och 2007 och 
utgjorde 24,13 procent av de totala intäkterna för 2007.

2. Europaparlamentet välkomnar Europeiska läkemedelsmyndighetens ansträngningar för att 
ge mer vetenskaplig rådgivning i tidiga skeden vid utvecklingen av nya läkemedel, liksom 
införandet av åtgärder för att påskynda utvärderingen av läkemedel som är av avgörande 
betydelse för folkhälsan och att påskynda utvecklandet och genomförandet av 
telematikprogram.

3. Europaparlamentet anser att Europeiska läkemedelsmyndigheten är en källa till viktiga 
vetenskapliga råd, vetenskapsbaserade rekommendationer, bästa praxis för utvärdering 
och övervakning av läkemedel i Europa, och välkomnar bidragen till kommissionen och 
medlemsstaterna i arbetet för att harmonisera regelverket på internationell nivå.

4. Europaparlamentet uppmuntrar Europeiska läkemedelsmyndigheten att fortsätta sitt arbete 
när det gäller särläkemedel.  Parlamentet avråder dock från minskningen av bidraget till 
särläkemedel, vilket framför allt beror på en policyomläggning för avgiftsminskningar för 
särläkemedel, vilket ändå utmynnar i en minskning med 26,25 procent 2007 jämfört med 
2006. 

5. Europaparlamentet betonar Europeiska läkemedelsmyndighetens roll för att övervaka 
läkemedelssäkerheten genom nätverket ”pharmacovigilance”. Parlamentet efterlyser dock 
en konstant förbättring av säkerhetsnivån.

6. På grundval av de uppgifter som finns tillgängliga anser Europaparlamentet att 
Europeiska läkemedelsmyndighetens verkställande direktör kan beviljas ansvarsfrihet för 
genomförandet av Europeiska läkemedelsmyndighetens budget för budgetåret 2007.


