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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. zdůrazňuje, že rozpočet Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMEA) je financován 
jednak z rozpočtových prostředků EU a také, a to převážně, z poplatků, jež 
farmaceutickému průmyslu odvádí žadatelé za obdržení povolení k uvedení na trh 
Společenství nebo za jeho prodloužení. Konstatuje však, že souhrnný příspěvek EU 
vzrostl od roku 2006 do roku 2007 o 24,48 % a představuje 24,13 % celkových příjmů 
v roce 2007;

2. vítá úsilí agentury zaměřené na větší míru poskytování vědeckého poradenství v raných 
fázích vývoje nových léčivých přípravků a také zavedení opatření k rychlejšímu 
posuzování těch léčivých přípravků, které mají pro veřejné zdraví rozhodující význam, 
a k urychlení vývoje a zavádění telematických programů;

3. považuje Evropskou agenturu pro léčivé přípravky za zdroj důležitých vědeckých 
poznatků, vědecky podložených doporučení, osvědčených metod pro hodnocení léčivých 
přípravků a dohled nad léčivými přípravky v Evropě a vítá příspěvky určené Evropské 
komisi a členským státům k harmonizaci regulačních standardů na mezinárodní úrovni; 

4. vybízí Evropskou agenturu pro léčivé přípravky, aby pokračovala ve svém úsilí v oblasti 
léčivých přípravků pro vzácná onemocnění; staví se však proti snížení příspěvku na léčivé 
přípravky pro vzácná onemocnění, zejména z důvodu změny politiky snižování poplatků 
za léčivé přípravky pro vzácná onemocnění, které v roce 2007 nicméně vedlo ke 
(vytvořilo) snížení o 26,25 % oproti roku 2006;

5. zdůrazňuje úlohu EMEA při sledování bezpečností léčivých přípravků prostřednictvím 
sítě farmakovigilance; vyzývá však k neustálému zlepšování úrovně sledování 
nežádoucích účinků léčivých přípravků; 

6. na základě dostupných údajů je toho názoru, že je možné výkonnému řediteli Evropské 
agentury pro léčivé přípravky udělit absolutorium za plnění rozpočtu agentury EMEA 
na rozpočtový rok 2007.
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