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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetkontroludvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. understreger den vigtige rolle, som Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) spiller 
med hensyn til at beskytte og fremme folkesundheden og dyresundheden ved at vurdere 
og overvåge human- og veterinærmedicinske lægemidler;

2. bemærker, at EMA's endelige budget for regnskabsåret 2019 var på 346 762 000 EUR, 
hvilket svarer til en stigning på 2,66 % sammenlignet med 2018;

3. minder om, at EMA er et gebyrfinansieret agentur, hvor 89,15 % af dets indtægter i 
2019 stammede fra gebyrer betalt af lægemiddelindustrien, 10,77 % stammede fra 
Unionens budget, og 0,09 % stammede fra forskellige andre kilder;

4. bemærker, at 583 stillinger ud af de 591 godkendte stillinger var besat den 31. december 
2019 sammenlignet med 581 stillinger ud af 591 i 2018;

5. anerkender den virkning, som Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af 
Den Europæiske Union har på EMA's aktiviteter, samt de deraf følgende yderligere 
udgifter, der beløber sig til 51,44 mio. EUR, herunder omkostningerne i relation til 
flytning af personale til Nederlandene og bygninger; glæder sig over, i hvor stort 
omfang EMA var i stand til at opretholde kvaliteten og kontinuiteten i sine aktiviteter, 
mens flytningen blev gennemført;

6. fremhæver den kendsgerning, at EMA i 2019 anbefalede at give 81 nye lægemidler (66 
humanmedicinske og 15 veterinærmedicinske) markedsføringstilladelse, og at disse nye 
lægemidler omfattede 35 nye aktive stoffer (30 humanmedicinske og 5 
veterinærmedicinske);

7. bemærker, at fase 4 i driftskontinuitetsplanen begyndte den 1. januar 2019 for at sikre 
EMA's kerneaktiviteter;

8. udtrykker bekymring over, at tilføjelsen af betydelige nye opgaver og den stigende 
arbejdsbyrde i årenes løb ikke blev ledsaget af tilsvarende forhøjelser af EMA's 
personale og midler, og at en sådan personalemangel sætter kontinuiteten i dets 
aktiviteter under et betydeligt pres;

9. noterer sig, at EMA modtog 20 rapporter om uregelmæssigheder fra en ekstern kilde i 
2019, og at 13 af de sager, der blev modtaget i 2019, og 11 sager, der var blevet 
modtaget i de foregående år, blev afsluttet; 

10. bemærker, at godkendelsesprocessen for en vaccine mod covid-19 vil kræve en hurtig 
og gennemsigtig proces inden for rammerne af EMA; bemærker, at der bør lægges 
særlig vægt på gennemsigtigheden af data fra kliniske forsøg for så vidt angår sådanne 
vacciner;
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11. noterer sig med bekymring Revisionsrettens bemærkninger om behovet for at 
kontrollere overholdelsen af lovgivningen om udstationering af arbejdstagere; glæder 
sig over EMA's forsikring om, at det er begyndt at gennemføre ændringer af sine 
kontraktmodeller og af sin model for tekniske specifikationer med henblik på at 
inkludere oplysninger om direktiv 96/71/EF1;

12. bemærker med tilfredshed, at EMA samarbejder med andre agenturer, navnlig Det 
Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme og Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet på området for antimikrobiel resistens og til støtte for 
Kommissionen i forbindelse med udarbejdelsen af udkast til gennemførelsesretsakter og 
delegerede retsakter, der er fastsat i forordning (EU) nr. 2019/62;

13. glæder sig over, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at 
EMA's årsregnskab for regnskabsåret 2019 er rigtigt, og at de underliggende 
transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

14. henstiller på grundlag af de foreliggende oplysninger, at der meddeles decharge til den 
administrerende direktør for Det Europæiske Lægemiddelagentur for gennemførelsen af 
EMS's budget for regnskabsåret 2019.

1  Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere 
som led i udveksling af tjenesteydelser (EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1).
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/6 af 11. december 2018 om veterinærlægemidler og om 
ophævelse af direktiv 2001/82/EF (EUT L 4 af 7.1.2019, s. 43).


