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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da se proračun Evropske agencije za zdravila financira tako s sredstvi iz 
proračuna EU kot tudi s taksami, ki jih farmacevtska industrija plačuje za pridobitev ali 
podaljšanje dovoljenja za promet v Skupnosti; ne glede na to ugotavlja, da prispevek iz 
proračuna EU znaša le 18,7 % celotnega proračuna in se je z leti zmanjšal (prispevek je v 
letu 2005 znašal 22,7 %); poudarja, da je celotni proračun agencije znašal 194.389 
milijonov EUR; 

2. pozdravlja prizadevanja agencije, da bi ponudila obsežnejše znanstveno svetovanje v 
zgodnjih fazah razvoja novih zdravil, kakor tudi ukrepe za pospešitev ocenjevanja zdravil, 
ki so bistvenega pomena za javno zdravje, ter za pospešitev razvoja in izvajanja 
telematskih programov;

3. meni, da je Evropska agencija za zdravila vir pomembnih znanstvenih mnenj, znanstvenih 
priporočil, najboljše prakse za ocenjevanje in nadzor zdravil v Evropi, ter pozdravlja 
prispevke za Evropsko komisijo in države članice za uskladitev regulativnih standardov na 
mednarodni ravni;

4. izraža zadovoljstvo nad izvrševanjem uredbe o zdravilih sirotah ter spodbuja agencijo, naj 
nadaljuje z ukrepi za zagotavljanje spodbud za raziskave, razvoj in dajanje na trg zdravil, 
ki so določena kot zdravila sirote;

5. je seznanjen s pripombami Evropskega računskega sodišča o proračunskih sredstvih, ki so 
bila prenesena v proračunsko leto 2010 za Naslov II – Nepremičnine, oprema in razni 
odhodki iz poslovanja; je ocenil odgovor agencije v zvezi s pripombami in pozdravlja, da 
si agencija prizadeva zmanjšati obseg prenesenih sredstev; spodbuja agencijo, naj 
nadaljuje ta proces zaradi celovite uporabe načela enoletnosti; 

6. znova izraža seznanjenost s politiko agencije, da sklepa pogodbe o terminskih valutnih 
poslih, da bi proračunska sredstva za upravne odhodke zavarovala pred neugodnim 
nihanjem menjalnega tečaja britanskega funta; od agencije pričakuje, da bo previdno 
upravljala takšne transakcije, da se preprečijo izgube zaradi tečajnih razlik, ki so v letu 
2009 znašale 0,9 milijona EUR; bo spremljal revidirano politiko vodenja zakladnice; 

7. na podlagi razpoložljivih podatkov meni, da se izvršilnemu direktorju Evropske agencije 
za zdravila lahko podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna agencije za proračunsko 
leto 2009.


