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Emenda 1
Jutta Haug

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jenfasizza li l-baġit tal-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini huwa ffinanzjat 
kemm mill-Baġit tal-UE kif ukoll, il-biċċa 
l-kbira tiegħu, mill-ħlas tal-miżati tal-
applikanti tal-industrija farmaċewtika 
sabiex jakkwistaw jew iżommu 
awtorizzazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni 
Komunitarja. Madankollu jinnota li l-
kontribuzzjoni ġenerali tal-KE żdiedet 
b’24.48% mill-2006 għall-2007 u 
tirrapreżenta 24.13% tad-dħul totali fl-
2007;

1. Jenfasizza li l-baġit tal-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini huwa ffinanzjat 
kemm mill-Baġit tal-UE kif ukoll, il-biċċa 
l-kbira tiegħu, mill-ħlas tal-miżati tal-
applikanti tal-industrija farmaċewtika 
sabiex jakkwistaw jew iżommu 
awtorizzazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni 
Komunitarja. Madankollu jinnota li l-
kontribuzzjoni ġenerali tal-KE żdiedet 
b’24.48% mill-2006 għall-2007 u 
tirrapreżenta 24.13% tad-dħul totali fl-
2007; hu konxju, f'dan il-kuntest, ta' 
kompiti ġodda li ħarġu mir-Regolament 
il-ġdid (KE) Nru 1901/2006 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' 
Diċembru 2006 dwar prodotti mediċinali 
għall-użu pedjatriku u żieda fil-linja tal-
baġit dwar id-drogi orfni; 

Or. en

Emenda 2
Jutta Haug

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Iħeġġeġ lill-Aġenzija sabiex tkompli bl-
azzjoni tagħha fil-qasam tal-Mediċini Orfni 
(mediċini għal mard rari); madankollu, 
jiskoraġġixxi t-tnaqqis tal-kontribuzzjoni 
tal-Mediċini Orfni, l-aktar minħabba bidla 
fil-politika għat-tnaqqis tal-ħlas tal-
mediċini orfni, li minkejja dan jirriżulta fi 
(jiġġenera) tnaqqis ta’ 26.25% fl-2007 
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jiskoraġġixxi t-tnaqqis tal-kontribuzzjoni 
tal-Mediċini Orfni, l-aktar minħabba bidla 
fil-politika għat-tnaqqis tal-ħlas tal-
mediċini orfni li jirriżultaw mill-flessibilità 
pprovduta mir-Regolament tal-Kunsill 
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meta mqabbel mal-2006; (KE) Nru 1905/2005 dwar il-ħlasijiet, li 
minkejja dan jirriżulta fi (jiġġenera) 
tnaqqis ta’ 26.25% fl-2007 meta mqabbel 
mal-2006;
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