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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. Jisħaq fuq is-sehem importanti tal-Agenzija Ewropea għall-Mediċini biex tiggarantixxi l-
evalwazzjoni u s-superviżjoni tal-prodotti mediċinali għall-użu tal-bnedmin u għall-użu 
veterinarju; 

2. Jinnota li fl-2008 l-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini kien jammonta għal 
EUR 182,9 miljun, meta jitqabbel mal-EUR 163,1 miljun tas-sena ta' qabel; barra minn 
hekk, jinnota li l-kontribuzzjoni Komunitarja li rċeviet l-Aġenzija kienet ta' 2.4% anqas 
meta titqabbel mal-2007, meta l-kontribuzzjoni kienet EUR 34 miljun fl-2008; 

3. Jenfasizza li l-introjtu mill-ħlas għas-servizzi ta' evalwazzjoni huwa s-sors ewlieni ta' dħul 
tal-Aġenzija, li jirrappreżenta 70.2% tad-dħul totali tal-2008; itenni f'dan ir-rigward l-
importanza tal-istrument tad-dħul assenjat, imfassal għal aġenziji li jiddependu mill-
ħlasijiet li jirċievu biex ilaħħqu mal-iżviluppi imprevedibbli tas-swieq;

4. Jiddispjaċih għall-ammont kbir ta' trasferimenti, li jmur kontra l-prinċipju tal-annwalità, 
ta' aktar minn EUR 20 miljun fi nfiq għall-IT għal programm għar-regolamentazzjoni ta' 
prodotti mediċinali; f'dan il-każ, jinkoraġġixxi l-Aġenzija biex tagħmel kull sforz biex 
tikkonforma mar-Regolament Finanzjarju billi din is-sitwazzjoni fil-qasam tal-IT ilha 
sseħħ għal bosta snin;

5. Jieħu nota tal-politika stabbilita tal-Aġenzija li tagħmel kuntratt tal-kambju bil-quddiem 
sabiex tagħmel tajjeb għall-varjazzjonijiet sfavorevoli fir-rata tal-kambju tal-isterlina għal 
parti mill-baġit amministrattiv tagħha; jistenna li l-Aġenzija timmaniġġja tranżazzjonijiet 
bħal dawn b'mod prudenti; jagħti parir biex jitwaqqaf grupp ta' ħidma għall-osservazzjoni 
u l-monitoraġġ mill-qrib tal-istrateġija tal-hedging; 

6. Josserva li l-organigramma awtorizzata tipprovdi għal 481 kariga fl-2008, li minnhom 469 
kienu diġà mtlew sa tmiem l-2008; jinnota li ddaħħlu 41 persuna addizzjonali bħala staff 
ta' appoġġ (awżiljarji, kuntrattwali, esperti nazzjonali ssekondati) fl-2008, biex b'hekk l-
għadd totali ta' staff laħaq 587;

7. Skont id-data disponibbli, huwa tal-fehma li d-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija Ewropea 
għall-Mediċini jista' jingħata l-kwittanza rigward l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija
Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2008.


