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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. fremhæver, at Det Europæiske Lægemiddelagenturs budget finansieres såvel af EU's 
budget og gebyrer, som den farmaceutiske industris ansøgere betaler for at opnå eller 
bevare en EF-markedsføringstilladelse; bemærker imidlertid, at bidraget fra EU's budget 
kun udgør 18,7 % af det samlede budget, og at denne andel er faldet i løbet af årene (i 
2005 udgjorde bidraget 22,7 %); understreger, at det samlede budget for agenturet var på 
194,389 mio. EUR; 

2. glæder sig over agenturets bestræbelser for at yde mere videnskabelig rådgivning i de 
tidlige faser af udviklingen af nye lægemidler, samt over indførelsen af foranstaltninger, 
der skal fremskynde vurderingen af lægemidler, som er yderst vigtige for folkesundheden,
og fremskynde udvikling og gennemførelse af telematikprogrammer;

3. betragter Det Europæiske Lægemiddelagentur som en kilde til vigtig videnskabelig 
rådgivning, forskningsbaserede anbefalinger og bedste praksis for medicinevaluering og 
-overvågning i Europa og glæder sig over bidragene til Kommissionen og 
medlemsstaterne hen mod en harmonisering af normerne på internationalt niveau;

4. er tilfreds gennemførelsen af forordningen om lægemidler til sjældne sygdomme og 
opfordrer agenturet til at fortsætte sin indsats for at skabe incitamenter for forskning, 
udvikling og markedsføring af udvalgte lægemidler til sjældne sygdomme;

5. bemærker Revisionsrettens bemærkninger om de bevillinger, der blev fremført til 
regnskabsåret 2010 for afsnit II – Bygninger, udstyr og forskellige driftsudgifter; har 
vurderet agenturets svar til bemærkningerne og glæder sig over agenturets indsats til at 
begrænse fremførslerne; tilskynder Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).til at 
fortsætte denne proces for fuldt ud at anvende princippet om etårighed; 

6. noterer sig på ny agenturets politik med at indgå valutaterminskontrakter for at 
risikoafdække en del af sit administrative budget mod ufordelagtige udsving i 
valutakursen for det engelske pund; forventer, at agenturet håndterer disse transaktioner 
med omtanke for at undgå valutakurstab ligesom i 2009, hvor de udgjorde 0,9 mio. EUR; 
vil overvåge den ændrede likviditetspolitik; 

7. mener på grundlag af de foreliggende oplysninger, at den administrerende direktør for Det 
Europæiske Lægemiddelagentur kan meddeles decharge for gennemførelsen af EMA's 
budget for regnskabsåret 2009.


