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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. udtrykker stor glæde over det arbejde, som Det Europæiske Lægemiddelagentur har udført 
vedrørende evaluering af og tilsyn med lægemidler til mennesker og til veterinær 
anvendelse i EU; 

2. fremhæver atter, at Det Europæiske Lægemiddelagenturs budget finansieres dels via EU's 
budget og dels via de gebyrer, som lægemiddelindustrien betaler ved ansøgning om at 
opnå eller forny en EU-markedsføringstilladelse; bemærker, at det samlede 
rådighedsbudget for agenturet var på 208 400 000 EUR, herunder 33 600 000 EUR som et 
nyt EU-budgettilskud;

3. anerkender, at agenturet er villig til at offentliggøre interesseerklæringer for de eksperter, 
der er involveret i evalueringen af lægemidler; finder det dog dybt beklageligt, at mange 
af eksperterne endnu ikke har offentliggjort deres interesseerklæringer;

4. bemærker den kvantitative forøgelse af varer og tjenesteydelser (udtalelser, rapporter, 
videnskabelig rådgivning, inspektioner) sammenlignet med 2009; er ligeledes tilfreds med 
gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 141/2000 af 
16. december 1999 om lægemidler til sjældne sygdomme1 og tilskynder agenturet til at 
fortsætte dets bestræbelser på at skabe incitamenter til forskning, udvikling og 
markedsføring af udpegede lægemidler til sjældne sygdomme;

5. minder om, at Revisionsretten anser agenturets regnskaber for 2010 for pålidelige, lovlige 
og formelt rigtige; bemærker dog, at Revisionsretten fremsatte bemærkninger vedrørende 
fremførsler, it-kontrakter og betalingssystemet for tjenesteydelser, der var leveret af 
nationale myndigheder;

6. glæder sig over agenturets indsats for yderligere at reducere fremførslerne; anmoder 
agenturet om at fortsætte denne proces med henblik på at holde princippet om etårighed 
fuldstændigt i hævd, jf. tidligere års anmodninger;

7. holder øje med udviklingen vedrørende it-kontrakter, efter at der indtraf en større fejl i 
2009; bemærker agenturets arbejde med at forstærke sit valideringssystem og tage alle 
redskaber i brug for at afbøde de menneskelige fejl undervejs i forløbet;

8. tager til efterretning, at bestyrelsen den 17. marts 2011 vedtog visse begrænsninger for 
den tidligere administrerende direktørs efterfølgende arbejdsliv, hvilket skete efter en 
offentlig protest, der blev støttet af Parlamentet, over bestyrelsens tidligere beslutning i 
januar 2011 om at give sin fulde opbakning til hans nye aktiviteter; minder i denne 
forbindelse om, at en delegation fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed besøgte agenturet i juni 2011 for at følge op på denne sag og indhente 

                                               
1 EFT L 18 af 22.1.2000, s. 1.
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yderligere oplysninger om de forbedrede procedurer; minder endvidere om, at udvalget 
holdt drøftelser med den udpegede administrerende direktør i juli 2011, hvor spørgsmålet 
på ny blev rejst med henblik på at undgå denne type hændelser i fremtiden; 

9 bemærker, at når den interne revisionstjeneste i sin opfølgningsberetning af september 
2010 fortsat fandt ”vurderingen af uafhængigheden af de eksperter, som deltog i 
vurderingsgruppen, utilstrækkelig”, bør den administrerende direktør offentliggøre en liste 
over alle de omhandlede autoriserede lægemidler og aflægge rapport om, hvordan 
agenturet agter at rette op på sine procedurer;

10. støtter op om alle de bestræbelser, der gøres på agenturets styrende og administrative 
niveau for at reformere betalingssystemet for tjenesteydelser udført af medlemsstaternes 
myndigheder, idet dette skal være klart baseret på reelle omkostninger; opfordrer 
indtrængende bestyrelsen til at gøre fremskridt desangående;

11. opfordrer agenturet til at aflægge rapport til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed to gange årligt om den forbedrede gennemførelse af de 
foranstaltninger, der er truffet vedrørende personale og eksperter; mener på grundlag af de 
foreliggende oplysninger, at der kan meddeles decharge til Det Europæiske 
Lægemiddelagenturs direktør for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 
2010.


