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Amendement 1
Jutta Haug

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de begroting van het 
Europees Geneesmiddelenbureau 
gefinancierd wordt uit de EU-begroting, en 
tevens - en hoofdzakelijk - via bijdragen 
die door de farmaceutische industrie 
worden betaald voor het verkrijgen of 
verlengen van een communautaire 
vergunning voor het in de handel brengen 
van geneesmiddelen; wijst er voorts op dat 
de algemene bijdrage van de EU tussen 
2006 en 2007 met 24,48 % is gestegen en 
24,13 % van de totale ontvangsten van het 
Bureau in 2007 vertegenwoordigt;

1. wijst erop dat de begroting van het 
Europees Geneesmiddelenbureau 
gefinancierd wordt uit de EU-begroting, en 
tevens - en hoofdzakelijk - via bijdragen 
die door de farmaceutische industrie 
worden betaald voor het verkrijgen of 
verlengen van een communautaire 
vergunning voor het in de handel brengen 
van geneesmiddelen; wijst er voorts op dat 
de algemene bijdrage van de EU tussen 
2006 en 2007 met 24,48 % is gestegen en 
24,13 % van de totale ontvangsten van het 
Bureau in 2007 vertegenwoordigt; is zich 
in deze context bewust van de nieuwe 
taken van het Bureau uit hoofde van de 
nieuwe Verordening (EG) nr. 1901/2006 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 12 december 2006 betreffende 
geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik, 
en de verhoging van de begrotingslijn 
voor weesgeneesmiddelen;

Or. en

Amendement 2
Jutta Haug

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

moedigt het Bureau aan zijn acties op het 
gebied van weesgeneesmiddelen voort te 
zetten; betreurt echter de verlaging van de 
ontvangsten voor weesgeneesmiddelen, die 
in hoofdzaak te wijten is aan een 

moedigt het Bureau aan zijn acties op het 
gebied van weesgeneesmiddelen voort te 
zetten; betreurt echter de verlaging van de 
ontvangsten voor weesgeneesmiddelen, die 
in hoofdzaak te wijten is aan een 



PE418.372v01-00 4/4 AM\764355NL.doc

NL

beleidswijziging met betrekking tot de 
verlaging van de bijdragen voor 
weesgeneesmiddelen, hetgeen in 2007 
heeft geleid tot een daling met 26,25 % in 
vergelijking met 2006;

beleidswijziging met betrekking tot de 
verlaging van de bijdragen voor 
weesgeneesmiddelen als gevolg van de 
flexibiliteit die Verordening (EG) 
nr. 1905/2005 inzake vergoedingen biedt, 
hetgeen in 2007 heeft geleid tot een daling 
met 26,25 % in vergelijking met 2006;

Or. en
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