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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att Europeiska läkemedelsmyndighetens budget finansieras 
både från EU:s budget och från avgifter som läkemedelsindustrin betalar för att erhålla 
och förnya gemenskapens godkännande för försäljning. Parlamentet noterar dock att 
bidraget från EU:s budget endast utgör 18,7 procent av den totala budgeten och att denna 
andel har minskat under årens lopp (2005 utgjorde bidraget 22,7 procent). Parlamentet 
betonar att den totala budget som myndigheten förfogade över uppgick till 
194,389 miljoner EUR. 

2. Europaparlamentet välkomnar myndighetens ansträngningar för att öka den vetenskapliga 
rådgivningen i ett tidigt skede när nya läkemedel utvecklas, och välkomnar införandet av 
åtgärder för att skynda på bedömningen av läkemedel som har avgörande betydelse för 
folkhälsan och att påskynda utvecklandet och genomförandet av telematikprogram.

3. Europaparlamentet anser att Europeiska läkemedelsmyndigheten ger viktiga vetenskapliga 
råd och vetenskapsbaserade rekommendationer samt visar på bästa praxis för utvärdering 
och tillsyn av läkemedel i Europa, och välkomnar bidragen till kommissionen och 
medlemsstaterna i arbetet för att harmonisera regelverket på internationell nivå.

4. Europaparlamentet är tillfreds med genomförandet av förordningen om särläkemedel och 
uppmanar myndigheten att fortsätta med att skapa stimulansåtgärder för forskning om och 
utveckling av produkter klassificerade som särläkemedel samt för utsläppandet på 
marknaden av dessa produkter.

5. Europaparlamentet noterar Europeiska revisionsrättens kommentar om de anslag som förts 
över till budgetåret 2010 för avdelning II – Byggnader, utrustning och diverse 
driftskostnader. Parlamentet har bedömt myndighetens svar på iakttagelsen och välkomnar 
myndighetens ansträngningar att minska överföringarna. Parlamentet uppmanar 
myndigheten att fortsätta med denna process för att till fullo tillämpa principen om 
ettårighet. 

6. Europaparlamentet noterar på nytt myndighetens strategi att teckna terminskontrakt på 
valutor för att delvis säkra sin administrativa budget mot ogynnsamma fluktuationer i 
pundkursen. Parlamentet förväntar sig att myndigheten sköter sådana transaktioner klokt 
och försiktigt för att undvika valutakursförluster såsom den förlust på 0,9 miljoner EUR 
som gjordes 2009. Parlamentet kommer att övervaka den omprövade 
likviditetsförvaltningen. 

7. På grundval av de uppgifter som finns tillgängliga anser Europaparlamentet att den 
verkställande direktören för Europeiska läkemedelsmyndigheten kan beviljas ansvarsfrihet 
för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2009.


