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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 
χρηματοδοτείται τόσο από τον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και από τα τέλη που 
καταβάλλουν οι φαρμακοβιομηχανίες προκειμένου να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν 
κοινοτικές άδειες εμπορίας· σημειώνει εντούτοις ότι η συνεισφορά του προϋπολογισμού 
της ΕΕ αντιστοιχεί μόλις στο 18,7% του συνολικού προϋπολογισμού και ότι έχει μειωθεί 
συν τω χρόνω (το 2005 ήταν 22,7%)·  επισημαίνει ότι το σύνολο των δημοσιονομικών 
πόρων στη διάθεση του Οργανισμού ήταν 194°389 εκατ. ευρώ· 

2. χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Οργανισμός προκειμένου να παρέχει 
περισσότερες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης νέων 
φαρμάκων καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει ώστε να επιταχύνει την αξιολόγηση καίριων 
για την δημόσια υγεία φαρμάκων και την ανάπτυξη και εφαρμογή των προγραμμάτων 
τηλεματικής·

3. Θεωρεί τον Οργανισμό πηγή ανεκτίμητης επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης και 
βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την αξιολόγηση και παρακολούθηση φαρμάκων στην 
Ευρώπη και χαιρετίζει την συνδρομή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στην 
προσπάθεια εναρμόνισης των ρυθμιστικών προτύπων σε παγκόσμια κλίμακα.

4. εκφράζει την ικανοποίησή του όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού για τα ορφανά 
φάρμακα και παροτρύνει τον Οργανισμό να συνεχίσει τις προσπάθειές του για την 
δημιουργία κινήτρων όσον αφορά την έρευνα, ανάπτυξη και κυκλοφορία στην αγορά των 
χαρακτηρισθέντων ως ορφανών φαρμάκων·

5. λαμβάνει υπό σημείωση τις παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σχετικά με τις μεταφορές στο επόμενο δημοσιονομικό έτος 2010 πιστώσεων του Τίτλου ΙΙ
- Ακίνητα, υλικός εξοπλισμός και διάφορες δαπάνες λειτουργίας· δηλώνει ότι έχει 
μελετήσει την απάντηση του Οργανισμού σχετικά με τις παρατηρήσεις και εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τις προσπάθειες μείωσης των μεταφορών εκ μέρους του οργανισμού· 
παροτρύνει τον Οργανισμό να συνεχίσει αυτή την διαδικασία με στόχο την πλήρη 
συμμόρφωση με την αρχή του ετησίου χαρακτήρα· 

6. λαμβάνει υπό σημείωση, για μια ακόμη φορά, της πολιτικής του Οργανισμού να συνάπτει 
προθεσμιακή σύμβαση αγοραπωλησίας ξένου συναλλάγματος, ώστε να προστατεύει 
μέρος του διοικητικού προϋπολογισμού του απέναντι σε δυσμενείς διακυμάνσεις της 
αξίας της στερλίνας· αναμένει τη συνετή διαχείριση παρόμοιων συναλλαγών αυτών εκ 
μέρους του Οργανισμού προκειμένου να αποφεύγει συναλλαγματικές απώλειες όπως 
αυτές που σημειώθηκαν το 2009 και οι οποίες ανήλθαν στα 0,9 εκατ. ευρώ· προτίθεται να 
παρακολουθεί την αναθεωρημένη διαχειριστική πολιτική· 

7. φρονεί, βάσει των στοιχείων που διατίθενται, ότι μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή στον 
εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων όσον αφορά την 
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εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΕΜΑ για το οικονομικό έτος 2009.


