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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. Jenfasizza li l-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini hu ffinanzjat kemm mill-Baġit 
tal-UE kif ukoll mill-ħlasijiet imħallsa mill-industrija farmaċewtika għall-kisba jew għaż-
żamma ta’ awtorizzazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni Komunitarja; jinnota, madankollu, li 
l-kontribut tal-baġit tal-UE jirrappreżenta biss 18.7% tal-baġit totali u dan naqas tul is-snin 
(fl-2005 il-kontribut kien jirrappreżenta 22.7%); jenfasizza li l-baġit totali disponibbli 
għall-Aġenzija kien ta’ EUR 194.389 miljun; 

2. Jilqa’ l-isforzi tal-Aġenzija biex tipprovdi numru akbar ta’ pariri xjentifiċi fl-istadji bikrin 
tal-iżvilupp ta’ mediċini ġodda kif ukoll fl-introduzzjoni ta' miżuri biex titħaffef il-
valutazzjoni tal-mediċini li huma ta’ importanza ewlenija għas-saħħa pubblika u biex 
jitħaffef il-proċess ta’ żvilupp u ta’ implimentazzjoni ta’ programmi Telematiċi;

3. Jikkunsidra lill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini bħala sors importanti ta’ pariri 
xjentifiċi, ta’ rakkomandazzjonijiet bbażati fuq ix-xjenza, l-aħjar prattika għall-
evalwazzjoni u s-superviżjoni tal-mediċini fl-Ewropa u jilqa’ l-kontribuzzjonijiet lill-
Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri lejn l-armonizzazzjoni ta’ standards regolatorji 
fil-livell internazzjonali;

4. Hu sodisfatt bl-implimentazzjoni tar-Regolamentazzjoni tal-Mediċini Orfni u jħeġġeġ lill-
Aġenzija tkompli l-azzjoni tagħha biex tipprovdi inċentivi għar-riċerka, l-iżvilupp u t-
tqegħid fuq is-suq ta’ prodotti mediċinali orfni kif nominati;

5. Jieħu nota tal-kummenti tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar l-approprijazzjonijiet 
mressqa ‘l quddiem għas-sena baġitarja 2010 għat-Titolu II - Bini, tagħmir u attivitajiet ta' 
nefqa operattiva mixxellanja; ivvaluta t-tweġiba tal-Aġenzija dwar l-osservazzjonijeit u 
jilqa' l-isforzi ta' tnaqqis fit-trasferimenti tal-bilanċi mill-Aġenzija; iħeġġeġ lill-EMA 
tkompli b'dan il-proċess sabiex tapplika bis-sħiħ il-prinċipju ta' annwalità; 

6. Jinnota, għal darb’ oħra, il-politika 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 biex jiġi evitat it-telf ta’ EUR 0.9 miljun tal-
2009; sejjer isegwi l-politika tat-teżor riveduta; 

7. Huwa tal-opinjoni, abbażi tad-dejta disponibbli, li d-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini jista' jingħata kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit 
tal-EMA għas-sena finanzjarja 2009.


