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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. подчертава, че бюджетът на Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА) се 
финансира от бюджета на ЕС и най-вече от таксите, които плащат предприятия от 
фармацевтичната индустрия, подали заявления за получаване или запазване на 
разрешение за търговия в Общността. Въпреки това отбелязва, че общият принос на 
ЕС е нараснал с 24.48% от 2006 г. до 2007 г. и представлява 24.13% от общите 
приходи за 2007 г.;

2. приветства усилията на агенцията да предоставя в по-голяма степен научни 
консултации в ранните етапи на разработването на нови лекарствени средства, 
както и въвеждането на мерки за ускоряване на оценката на лекарствени средства, 
които са от ключово значение за общественото здраве, и ускоряване на 
разработването и прилагането на телематични програми;

3. счита Европейската агенция по лекарствата за източник на важни научни 
консултации, научно обосновани препоръки, най-добри практики за оценка и надзор 
на лекарствени средства в Европа и приветства помощта, която оказва на 
Европейската комисия и държавите-членки за хармонизирането на регулаторните 
стандарти на международно равнище;

4. насърчава агенцията да продължи дейността си в областта на т.нар. "лекарства 
сираци"; въпреки това не одобрява намаляването на помощта за лекарствата сираци, 
най-вече поради промяна в политиката за намаляване на таксите за лекарства 
сираци, която обаче води до (генерира) намаляване в размер на 26.25% през 2007 г. 
в сравнение с 2006 г.;

5. подчертава ролята на EMEA за контрола на безопасността на лекарствените 
средства чрез мрежата за фармакологичен надзор; въпреки това призовава за 
непрекъснато подобряване на степента на бдителност;

6. въз основа на наличните данни, счита, че изпълнителният директор на Европейската 
агенция по лекарствата може да бъде освободен от отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2007 г.
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