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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. σημειώνει ότι τα χαμηλά ποσοστό εκτέλεσης των επιχειρησιακών και των διοικητικής
λειτουργίας κονδυλίων του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων το 
2004 αντανακλώνται και στα στοιχεία εκτέλεσης του 2005· σημειώνει περαιτέρω ότι ο 
προϋπολογισμός του Οργανισμού έχει αυξηθεί σημαντικά στο διάστημα 2003-2005 λόγω 
της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των νέων καθηκόντων ·εκφράζει μεγάλη 
ικανοποίηση για τις αυξημένες πιστώσεις για τα ορφανά φάρμακα και για την πλήρη 
εκτέλεση του κονδυλίου για τα φάρμακα αυτά·

2. επισημαίνει ότι η νέα νομοθεσία για τα φαρμακευτικά προϊόντα, που θεσπίστηκε το 2004, 
είχε τεράστιο αντίκτυπο στο έργο, τις δομές διαχείρισης και το προσωπικό του 
Οργανισμού· συγχαίρει τον Οργανισμό για την επιτυχή προσαρμογή του στο νέο 
κανονιστικό πλαίσιο το ποίο τέθηκε πλήρως σε ισχύ τον Νοέμβριο 2005·

3. εκφράζει ικανοποίηση για την θέσπιση υπηρεσίας για τις μικρές και μεσαίου μεγέθους
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) η οποία προσφέρει οικονομική και διοικητική ενίσχυση σε πολύ 
μικρές, μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σύμφωνα με τον κανονισμό της 
Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 2049/2005·

4. χαιρετίζει τις προσπάθειες του Οργανισμού να παρέχει περισσότερες επιστημονικές 
συμβουλές κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης νέων φαρμάκων, καθώς και την 
εισαγωγή μέτρων για επιτάχυνση της αξιολόγησης των ιδιαίτερα σημαντικών για την 
δημόσια υγεία φαρμάκων· σημειώνει το έργο που επιτελεί ο Οργανισμός για την 
διευκόλυνση της γρήγορης αποτίμησης των εμβολίων στην περίπτωση πανδημίας γρίπης·

5. είναι της γνώμης ότι, βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή 
στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2005.


