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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών να συμπεριλάβει ως αρμόδια επιτροπή τις 
ακόλουθες προτάσεις στην πρόταση ψηφίσματός της:

1. Επισημαίνει ότι το 2004 το ποσοστό εκτέλεσης ήταν χαμηλότερο από ό,τι το 2003, τόσο 
για τον επιχειρησιακό όσο και για τον διοικητικό προϋπολογισμό· εκφράζει ικανοποίηση 
για το γεγονός ότι απορροφήθηκε πλήρως το κονδύλιο για τα "ορφανά" φάρμακα· 

2. επισημαίνει ότι η νέα νομοθεσία για τα φαρμακευτικά προϊόντα, που θεσπίστηκε το 2004, 
είχε σημαντική επίπτωση στο έργο και τις διοικητικές δομές του Οργανισμού· συγχαίρει 
τον Οργανισμό για την επιτυχή προσαρμογή του στο νέο κανονιστικό περιβάλλον·

3. επισημαίνει ότι η εφαρμογή του νέου συστήματος υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο της 
φαρμακοεπαγρύπνησης (βάση δεδομένων EudraVigilance) από τα κράτη μέλη ήταν 
βραδύτερη από το αναμενόμενο· εκφράζει, ωστόσο, την ικανοποίησή του για την 
πρόσφατη ανακοίνωση του Γενικού Διευθυντή, ότι η κατάσταση βελτιώθηκε σημαντικά 
κατά το 2005·

4. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, πιστεύει ότι μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή στον Γενικό 
Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του ΕΟΦ για το οικονομικό έτος 2004.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(σε εκατ. ευρώ)
Budget
Θέση Ονομασία Σύνολο πιστώσεων 

ανάληψης 
υποχρεώσεων

(αρχικός 
προϋπολογισμός 2004, 
συμπληρωματικοί και 

διορθωτικοί 
προϋπολογισμοί και 

μεταφορές 
πιστώσεων, 

πρόσθετες πιστώσεις, 
συμπεριλαμβανομένω
ν μεταφορών από το 

2003, 
επαναχρησιμοποίηση 

εσόδων, κ.λπ.)

Αναληφθεί
σες 

υποχρεώσει
ς

% Σύνολο πιστώσεων 
πληρωμών
(αρχικός 

προϋπολογισμός 2004, 
συμπληρωματικοί και 

διορθωτικοί 
προϋπολογισμοί και 

μεταφορές πιστώσεων, 
πρόσθετες πιστώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων 
μεταφορών από το 

2003, 
επαναχρησιμοποίηση 

εσόδων, κ.λπ.)

Αποτέλεσμ
α

%

02 04 02 01 ΕΟΦ - Επιδότηση από τους 
τίτλους 1 και 2

11.028 8.942 81.1 11.028 8.947 81.1

02 04 02 02 ΕΟΦ - Επιδότηση από τον 
τίτλο 3

18.247 16.094 88.2 18.144 16.100 88.7

02 04 02 03 Ειδική εισφορά για τα ορφανά 
φάρμακα

4.076 4.076 100 4.076 4.076 100


