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Grozījums Nr. 1
Jutta Haug

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka Eiropas Zāļu aģentūras 
budžetu veido gan finansējums no ES 
budžeta, gan — galvenokārt — no 
farmācijas rūpniecības iekasētās maksas 
par pieprasījumiem izsniegt vai pagarināt 
atļaujas, lai laistu ražojumus Kopienas 
tirgū; tomēr norāda, ka laikā no 2006. līdz 
2007. gadam EK vispārējais ieguldījums 
palielinājās par 24,48 % un 2007. gadā 
veido 24,13 % no gada kopējiem 
ieņēmumiem;

1. uzsver, ka Eiropas Zāļu aģentūras 
budžetu veido gan finansējums no ES 
budžeta, gan — galvenokārt — no 
farmācijas rūpniecības iekasētās maksas 
par pieprasījumiem izsniegt vai pagarināt 
atļaujas, lai laistu ražojumus Kopienas 
tirgū; tomēr norāda, ka laikā no 2006. līdz 
2007. gadam EK vispārējais ieguldījums 
palielinājās par 24,48 % un 2007. gadā 
veido 24,13 % no gada kopējiem 
ieņēmumiem; šajā sakarā apzinās jaunos 
uzdevumus, ko nosaka jaunā Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
12. decembra Regula (EK) Nr. 1901/2006 
par pediatrijā lietojamām zālēm, kā arī tās 
budžeta pozīcijas palielināšana, kas 
paredzēta zālēm retu slimību ārstēšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Jutta Haug

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. mudina aģentūru turpināt darbību 
saistībā ar retu slimību ārstēšanai 
paredzētām zālēm; tomēr vēršas pret to, ka 
zālēm retu slimību ārstēšanai paredzētais 
ieguldījums kļūst mazāks — galvenokārt 
saistībā ar izmaiņām maksu samazināšanas 
politikā, kā rezultātā ieguldījums 
2007. gadā salīdzinājumā ar 2006. gadu 
tomēr ir par 26,25% mazāks;

4. mudina aģentūru turpināt darbību 
saistībā ar retu slimību ārstēšanai 
paredzētām zālēm; tomēr vēršas pret to, ka 
zālēm retu slimību ārstēšanai paredzētais 
ieguldījums kļūst mazāks — galvenokārt 
saistībā ar izmaiņām maksu samazināšanas 
politikā, ko izraisa Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1905/2005 par maksām paredzētais 
elastīgums un kā rezultātā ieguldījums 
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2007. gadā salīdzinājumā ar 2006. gadu 
tomēr ir par 26,25% mazāks;

Or. en
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