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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. подчертава, че бюджетът на Европейската агенция по лекарствата се финансира от 
бюджета на ЕС и от таксите, които плащат предприятия от фармацевтичната 
промишленост, подали заявления за получаване или запазване на разрешение за 
търговия в Общността; отбелязва обаче, че вноската от бюджета на ЕС представлява 
едва 18,7% от общия бюджет и е намаляла през годините (през 2005 г. вноската 
достигна 22,7%); подчертава, че общият бюджет на разположение на Агенцията 
беше в размер на 194,389 милиона евро; 

2. приветства усилията на Агенцията да предоставя в по-голяма степен научни 
консултации на ранните етапи от разработването на нови лекарствени средства, 
както и въвеждането на мерки за ускоряване на оценката на лекарствени средства, 
които са от ключово значение за общественото здраве, и за ускоряване на 
разработването и прилагането на телематични програми;

3. счита Европейската агенция по лекарствата за източник на важни научни 
консултации, научно обосновани препоръки, най-добри практики за оценка и надзор 
на лекарствени средства в Европа и приветства помощта, която оказва на 
Европейската комисия и държавите-членки за хармонизирането на регулаторните 
стандарти на международно равнище;

4. изразява задоволство от прилагането на регламента за лекарствата сираци и 
насърчава Агенцията да продължи своите действия за осигуряване на стимули за 
научните изследвания, разработването и пускането на пазара на определени 
лекарствени продукти сираци;

5. отбелязва забележките на Европейската сметна палата относно пренесените 
бюджетни кредити за финансовата 2010 година за дял II – Сгради, оборудване и 
различни оперативни разходи; извърши оценка на отговора на Агенцията относно 
забележките и приветства полаганите от нея усилия за намаляване на преносите; 
насърчава ЕМА да продължи този процес с цел пълно прилагане на принципа на 
ежегодност; 

6. отново приема за сведение политиката на Агенцията за сключване на форуърдни 
договори за обмен на валута с цел хеджиране на част от административния бюджет 
срещу отрицателни курсови разлики по отношение на лирата стерлинг; очаква от 
Агенцията да управлява предпазливо подобни операции, за да се избегнат загуби от 
разлики в обменния курс, като тези през 2009 г. на стойност 0,9 млн. евро; ще следи 
преразгледаната политика по отношение на касовите средства; 

7. въз основа на наличните данни счита, че изпълнителният директор на Европейската 
агенция по лекарствата може да бъде освободен от отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета на ЕМА за финансовата 2009 година.


