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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că bugetul Agenției Europene pentru Medicamente este finanțat atât din 
bugetul UE, cât și din taxele plătite de solicitanții din industria farmaceutică pentru 
obținerea sau menținerea unei autorizații comunitare de introducere pe piață; observă 
totuși că contribuția de la bugetul UE reprezintă doar 18,7% din bugetul total și a scăzut 
de-a lungul anilor (în 2005, contribuția reprezenta 22,7%); subliniază că bugetul total aflat 
la dispoziția Agenției a fost de 194,389 milioane EUR; 

2. salută eforturile Agenției de a oferi consultanță științifică mai intensă în fazele incipiente 
ale dezvoltării unor noi medicamente, precum și introducerea de măsuri pentru accelerarea 
evaluării medicamentelor care au o importanță vitală pentru sănătatea publică și pentru 
accelerarea dezvoltării și aplicării de programe telematice;

3. consideră că Agenția Europeană pentru Medicamente este o sursă de consultanță științifică 
importantă, de recomandări științifice și de bune practici pentru evaluarea și 
supravegherea medicamentelor în Europa și salută contribuțiile Comisiei Europene și ale 
statelor membre la armonizarea standardelor de reglementare la nivel internațional;

4. este satisfăcut de aplicarea Regulamentului privind medicamentele orfane și încurajează 
Agenția să își continue acțiunile de a oferi stimulente pentru cercetarea, dezvoltarea și 
introducerea pe piață a medicamentelor orfane desemnate;

5. ia act de observațiile Curții de Conturi Europene privind creditele reportate pentru 
exercițiul bugetar 2010 de la titlul II - Clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare 
diverse; a evaluat răspunsul Agenției cu privire la observații și salută eforturile de a 
reduce reportările efectuate de Agenție; încurajează EMA să continue acest proces pentru 
a aplica pe deplin principiul anualității; 

6. ia act, încă o dată, de politica Agenției de a încheia contracte „forward” (contracte de 
schimb valutar la termen) cu scopul de a își acoperi o parte din bugetul administrativ 
împotriva riscului de fluctuații nefavorabile ale cursului de schimb al lirei sterline; 
așteaptă din partea Agenției să gestioneze cu prudență astfel de tranzacții pentru a evita 
pierderile generate de schimbul valutar, așa cum s-a întâmplat în 2009 când s-au 
înregistrat pierderi de 0,9 milioane EUR; va monitoriza politica revizuită de trezorerie; 

7. consideră, pe baza datelor disponibile, că se poate acorda directorului executiv al Agenției 
Europene pentru Medicamente descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului EMA 
aferent exercițiului financiar 2009.


