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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 den viktiga funktion som Europeiska läkemedelsmyndigheten 
har när det gäller att garantera utvärdering och övervakning av humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel. 

2. Europaparlamentet konstaterar att Europeiska läkemedelsmyndighetens budget för 2008 
uppgick till 182,9 miljoner euro, att jämföra med 163,1 miljoner euro året innan. 
Parlamentet noterar även att gemenskapsbidraget till myndigheten 2008 uppgick till 
34 miljoner euro, vilket var 2,4 procent mindre än 2007. 

3. Europaparlamentet understryker att avgiftsintäkterna från utvärderingstjänsterna är 
myndighetens främsta inkomstkälla och att dessa utgjorde 70,2 procent av den totala 
inkomsten för 2008. Parlamentet upprepar i detta sammanhang hur viktigt det särskilda 
intäktsinstrumentet är som utformats för att avgiftsberoende myndigheter ska kunna 
hantera en oförutsägbar marknadsutveckling.

4. Europaparlamentet beklagar att överföringar på så mycket som 20 miljoner euro har gjorts 
till IT-utgifter för ett program för reglering av läkemedel, vilket strider mot principen om 
ettårighet. Parlamentet uppmuntrar i detta fall myndigheten att göra sitt bästa för att följa 
bestämmelserna i budgetförordningen eftersom den rådande situationen på IT-området har 
pågått under flera års tid.

5. Europaparlamentet konstaterar att den strategi som myndigheten sedan länge har följt är 
att teckna terminskontrakt på valutor för att delvis säkra sin administrativa budget mot 
ogynnsamma fluktuationer i pundkursen. Myndigheten förväntas sköta sådana 
överföringar korrekt. Parlamentet rekommenderar att en arbetsgrupp upprättas med 
uppgift att noga observera och övervaka säkringsstrategin. 

6. Europaparlamentet noterar att den godkända tjänsteförteckningen innehåller 481 tjänster 
för 2008, varav 469 var tillsatta i slutet av 2008. Under 2008 anställdes ytterligare 
41 personer som stödpersonal (extraanställda, kontraktsanställda, utstationerade nationella 
experter), således är det totala antalet anställda 587.

7. 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 2008.


