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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor, kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da se nizka stopnja izvajanja tako operativnih kot upravnih proračunskih vrstic 
Evropske agencije za zdravila iz leta 2004 odraža tudi v podatkih o izvajanju za leto 2005; 
nadalje ugotavlja, da se je proračun Agencije med leti 2003 in 2005 znatno povečal zaradi 
širitve Evropske unije in novih nalog; je zelo zadovoljen zaradi povečanih sredstev 
proračunske vrstice za zdravila sirote in s celovitim izvrševanjem te vrstice;

2. poudarja, da je imela nova farmacevtska zakonodaja, sprejeta v letu 2004, občutne 
posledice za delo Agencije, njeno upravljavsko strukturo in osebje; čestita Agenciji za 
uspešno prilagoditev novemu regulativnemu okviru, ki je začel popolnoma veljati 
novembra 2005;

3. je zadovoljen s pričetkom "pisarne za mala in srednje velika podjetja", ki nudi finančno in 
upravno pomoč mikro ter malim in srednje velikim podjetjem v skladu z Uredbo Komisije 
(ES) št. 2049/2005;

4. pozdravlja prizadevanja Agencije za nudenje znanstvenega svetovanja v zgodnjih fazah 
razvoja novih zdravil, kakor tudi pri uvajanju ukrepov za spodbujanje ocene zdravil, ki so 
bistvenega pomena za javno zdravje; pozdravlja delo, ki ga je opravila Agencija, da bi 
olajšala hitro oceno cepiv v primeru pandemije gripe;

5. meni, da se na podlagi razpoložljivih podatkov izvršilnemu direktorju Evropske agencije 
za zdravila lahko podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna EMEA za proračunsko 
leto 2005.


