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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet välkomnar med eftertryck Europeiska läkemedelsmyndighetens arbete 
med att utvärdera och övervaka humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel i 
EU. 

2. Europaparlamentet betonar på nytt att myndighetens budget finansieras både genom 
unionens budget och genom de avgifter som läkemedelsbranschen betalar för sina 
ansökningar för att erhålla eller förnya godkännande för försäljning i EU. Parlamentet 
noterar att myndighetens totala budget uppgick till 208 400 000 EUR, vilket inbegrep ett 
belopp på 33 600 000 EUR i ett nytt stöd från unionens budget.

3. Europaparlamentet noterar myndighetens vilja att offentliggöra intresseförklaringarna från 
de experter som deltar i utvärderingen av läkemedel, men beklagar att ett stort antal 
experter ännu inte har offentliggjort sina intresseförklaringar.

4. Europaparlamentet noterar ökningen av antalet produkter och tjänster (yttranden, 
rapporter, vetenskaplig rådgivning, inspektioner) jämfört med 2009. Parlamentet är också 
tillfreds med genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 141/2000 av den 16 december 1999 om särläkemedel1 och uppmanar myndigheten att 
fortsätta med att skapa stimulansåtgärder för forskning om och utveckling av produkter 
klassificerade som särläkemedel samt för utsläppandet på marknaden av dessa produkter.

5. Europaparlamentet påminner om att revisionsrätten betraktar myndighetens räkenskaper 
för 2010 som tillförlitliga, lagenliga och korrekta. Parlamentet noterar emellertid att 
revisionsrätten gjorde iakttagelser om överföringar, it-kontrakt och betalningssystemet för 
tjänster som tillhandahållits av nationella myndigheter.

6. Europaparlamentet välkomnar myndighetens ansträngningar att ytterligare minska 
överföringarna. Parlamentet uppmanar myndigheten att fortsätta med denna process för att 
till fullo tillämpa principen om ettårighet såsom krävts tidigare år.

7. Europaparlamentet övervakar all utveckling i samband med it-kontrakt på grund av ett 
stort fel som inträffade under 2009. Parlamentet noterar myndighetens arbete med att 
förstärka sitt valideringssystem och använda samtliga verktyg för att undvika mänskliga 
misstag i processen.

8. Europaparlamentet noterar att styrelsen den 17 mars 2011 antog begränsningar för sin 
tidigare verkställande direktörs framtida yrkesverksamhet efter protester från allmänheten, 
som stöddes av Europaparlamentet, mot styrelsens beslut i januari 2011 att till fullo 
godkänna dennes nya verksamhet. Parlamentet påminner i det här sammanhanget om att 
en delegation från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet besökte 
myndigheten i juni 2011 för att följa upp det här fallet och inhämta mer information om de 

                                               
1 EGT L 18, 22.1.2000, s. 1.
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förbättrade förfarandena. Parlamentet påminner också om att utskottet förde en diskussion 
med den nominerade verkställande direktören i juli 2011 där frågan togs upp igen för att 
undvika att liknande händelser upprepas i framtiden. 

9. Europaparlamentet noterar att om tjänsten för internrevision i sin uppföljningsrapport från 
september 2010 fortsätter att finna att det gjorts en ”otillräcklig bedömning när det gäller 
oberoendet för experterna i bedömningsgruppen”, ska myndighetens verkställande 
direktör offentliggöra en förteckning över alla berörda godkända läkemedel och rapportera 
hur myndigheten har för avsikt att rätta till dessa förfaranden.

10. Europaparlamentet stöder alla ansträngningar som görs på myndighetens verkställande 
och administrativa nivå för att reformera betalningssystemet för tjänster som tillhandahålls 
av medlemsstaternas myndigheter, som tydligt ska bygga på de verkliga kostnaderna. 
Parlamentet uppmanar med eftertryck styrelsen att gå vidare med denna fråga.

11. Europaparlamentet uppmanar myndigheten att två gånger per år informera utskottet för 
miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet om det förbättrade genomförandet av de åtgärder 
som vidtagits med avseende på personal och experter. På grundval av de uppgifter som 
finns tillgängliga anser Europaparlamentet att verkställande direktören för Europeiska 
läkemedelsmyndigheten kan beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av myndighetens 
budget för budgetåret 2010.
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