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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att genomförandet av både driftsbudgeten och den 
administrativa budgeten var lägre under 2004 än under 2003. Europaparlamentet är 
mycket tillfredsställt med det fullständiga genomförandet av budgetposten för 
särläkemedel. 

2. Parlamentet påpekar att den nya läkemedelslagstiftning som antogs 2004 fick avsevärda 
följder för myndighetens arbete samt för dess förvaltnings- och ledningsstrukturer. 
Myndigheten gratuleras till den framgångsrika anpassningen till det nya regelsystemet.

3. Europaparlamentet konstaterar att medlemsstaternas genomförande av det 
Europaomfattande rapporteringssystemet för övervakning av godkända 
läkemedelsprodukter (databasen EudraVigilance) skett långsammare än förväntat. 
Parlamentet är dock tillfredsställt med att situationen avsevärt förbättrats under 2005 
enligt ett tillkännagivande nyligen av den verkställande direktören.

4. På grundval av de uppgifter som finns tillgängliga anser Europaparlamentet att den 
verkställande direktören för Europeiska läkemedelsmyndigheten kan beviljas ansvarsfrihet 
för genomförandet av myndighetens budget för budgetåret 2004.
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ANNEX

(Mio EUR)
Budget

Line Heading Total commitment 
appropriations (initial 

2004 budget, 
supplementary and 
amendment budgets 

and transfers, 
additional 

appropriations, incl. 
carry-overs from 

2003, reuse of revenue 
etc.)

Committed % Total payment 
appropriations 

(initial 2004 budget, 
supplementary and 
amendment budgets 

and transfers, 
additional 

appropriations, incl. 
carry-overs from 2003, 
reuse of revenue etc.)

Outturn %

02 04 02 01 EMEA - Subsidy under titles 1 
and 2

11.028 8.942 81.1 11.028 8.947 81.1

02 04 02 02 EMEA - Subsidy under title 3 18.247 16.094 88.2 18.144 16.100 88.7

02 04 02 03 Special contribution for orphan 
drugs

4.076 4.076 100 4.076 4.076 100


