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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 
te nemen:

1. wijst erop dat de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau gefinancierd wordt 
uit de EU-begroting, en tevens via vergoedingen die door de farmaceutische industrie 
worden betaald voor het verkrijgen of verlengen van een communautaire vergunning voor 
het in de handel brengen van geneesmiddelen; merkt evenwel op dat de bijdrage van de 
EU-begroting slechts 18,7% van het totale budget vertegenwoordigt en de laatste jaren is 
teruggelopen (in 2005 was zij nog goed voor 22,7%); benadrukt dat het totale beschikbare 
budget van het Bureau 194,389 miljoen euro bedroeg; 

2. is ingenomen met de inspanningen van het Bureau om al in een vroeg stadium van de 
ontwikkeling van nieuwe medicijnen meer wetenschappelijk advies te verstrekken, alsook 
met de invoering van maatregelen ter bespoediging van de beoordeling van medicijnen die 
van groot belang zijn voor de volksgezondheid en ter bespoediging van de ontwikkeling 
en uitvoering van telematicaprogramma's;

3. beschouwt het Europees Geneesmiddelenbureau als een bron van belangrijk 
wetenschappelijk advies, wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen en beste 
praktijken voor de beoordeling van en het toezicht op geneesmiddelen in Europa, en 
verwelkomt de bijdrage die het Bureau levert tot de harmonisatie van de internationale 
rechtsregels door de Commissie en de lidstaten;

4. is ingenomen met de implementatie van de weesgeneesmiddelenverordening en spoort het 
Bureau ertoe aan door te gaan met zijn bemoeiingen om stimulansen te creëren voor het 
onderzoek naar en de ontwikkeling en het in de handel brengen van specifieke 
weesgeneesmiddelen;

5. neemt kennis van de opmerkingen van de Europese Rekenkamer over de naar het 
begrotingsjaar 2010 overgedragen kredieten voor activiteiten in het kader van Titel II -
Gebouwen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven; heeft zich beraden over het 
antwoord van het Bureau op deze opmerkingen en verwelkomt de inspanningen die door 
het Bureau worden ondernomen om overdrachten in de toekomst te reduceren; spoort het 
Europees Geneesmiddelenbureau ertoe aan hiermee door te gaan om volledig uitvoering te 
geven aan het jaarperiodiciteitsbeginsel; 

6. neemt eens te meer ter kennis dat het beleid van het Bureau zich erop richt 
valutatermijncontracten te sluiten om een deel van zijn administratieve begroting af te 
schermen tegen ongunstige wisselkoersfluctuaties van het Britse pond; spreekt de 
verwachting uit dat het Bureau bij dergelijke transacties zorgvuldig te werk gaat teneinde 
wisselkoersverliezen zoals het in 2009 geleden verlies van 0,9 miljoen euro te voorkomen; 
neemt zich voor toezicht te houden op het herziene beleid inzake kasmiddelen;  

7. is op basis van de beschikbare gegevens van mening dat aan de directeur van het Europees 
Geneesmiddelenbureau kwijting kan worden verleend voor de uitvoering van de begroting 
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van het Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2009.


