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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. υπογραμμίζει ότι ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 
χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ αλλά κυρίως από τα τέλη που 
καταβάλλουν οι αιτούσες φαρμακοβιομηχανίες προκειμένου να αποκτήσουν ή να 
διατηρήσουν κοινοτικές άδειες εμπορίας. Σημειώνει εντούτοις ότι η γενική συνεισφορά 
της ΕΕ 2αυξήθηκε κατά 4.48% από το 2006 ως το 2007 και εκπροσωπεί ποσοστό 24.13% 
των συνολικών πόρων για το 2007.

2. ζαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει ο οργανισμός προκειμένου να παρέχει 
περισσότερες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης νέων 
φαρμάκων και τα μέτρα που λαμβάνει ώστε να επιταχύνει την αξιολόγηση καίριων για 
την δημόσια υγεία φαρμάκων, καθώς και για την ταχύτερη ανάπτυξη και εφαρμογή των 
προγραμμάτων τηλεματικής.

3. Θεωρεί τον Οργανισμό πηγή ανεκτίμητης επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης και 
βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την αξιολόγηση και παρακολούθηση φαρμάκων στην 
Ευρώπη και χαιρετίζει τις συνεισφορές της Επιτροπής και των κρατών μελών στην 
προσπάθεια εναρμόνισης των ρυθμιστικών προτύπων σε παγκόσμια κλίμακα.

4. παροτρύνει τον οργανισμό να συνεχίσει τις προσπάθειές του στον τομέα των ορφανών 
φαρμάκων αλλά αποδοκιμάζει την μείωση που παρατηρείται στην συνεισφορά των 
ορφανών φαρμάκων, οφειλόμενη κυρίως στην μεταβολή της πολιτικής μείωσης των 
τελών για τα ορφανά φάρμακα, με αποτέλεσμα ωστόσο την μείωση κατά 26,25% το 2007 
εν συγκρίσει με το 2006.

5. Επισημαίνει την μεγίστη σημασία του ρόλου που επιτελεί ο Οργανισμός στην 
παρακολούθηση της ασφαλείας των φαρμάκων μέσω του δικτύου της 
φαρμακοεπαγρύπνησης· καλεί ωστόσο να συνεχιστούν οι προσπάθειες για διαρκή 
βελτίωση του επιπέδου επαγρύπνησης.

6. με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία είναι της γνώμης ότι μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή στον 
εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για τη εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2007.
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