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IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka Eiropas Zāļu aģentūras budžetu veido gan finansējums no ES budžeta, gan —
galvenokārt — no farmācijas rūpniecības iekasētās maksas par pieprasījumiem izsniegt 
vai pagarināt atļaujas, lai laistu ražojumus Kopienas tirgū; tomēr norāda, ka laikā no 
2006. līdz 2007. gadam EK vispārējais ieguldījums ir palielinājies par 24,48 % un 
2007. gadā veido 24,13 % no gada kopējiem ieņēmumiem;

2. atzinīgi vērtē aģentūras centienus sniegt vairāk zinātnisko konsultāciju agrīnos jaunu zāļu 
izstrādes posmos, kā arī jaunu pasākumu ieviešanu, lai paātrinātu tādu zāļu novērtēšanu, 
kurām ir izšķiroša nozīme sabiedrības veselības nodrošināšanā, un centienus paātrināt 
Telematics programmu izstrādi un īstenošanu;

3. uzskata, ka Eiropas Zāļu aģentūra Eiropā ir svarīgu zinātnisko konsultāciju, uz 
zinātniskiem atzinumiem pamatotu ieteikumu, kā arī labākās prakses zāļu novērtēšanas un 
uzraudzības jomā avots, un atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas un dalībvalstu ieguldījumu, 
tiecoties panākt regulatīvo standartu saskaņošanu starptautiskā līmenī;

4. mudina aģentūru turpināt darbību saistībā ar retu slimību ārstēšanai paredzētām zālēm; 
tomēr vēršas pret to, ka zālēm retu slimību ārstēšanai paredzētais ieguldījums kļūst 
mazāks — galvenokārt saistībā ar izmaiņām maksu samazināšanas politikā, kā rezultātā 
ieguldījums 2007. gadā salīdzinājumā ar 2006. gadu tomēr ir par 26,25% mazāks;

5. uzsver Eiropas Zāļu aģentūras nozīmi zāļu nekaitīguma uzraudzīšanā, darbojoties 
farmakovigilances tīklā; tomēr prasa nepārtraukti uzlabot uzraudzības līmeni;

6. pamatojoties uz pieejamo informāciju, uzskata, ka Eiropas Zāļu aģentūras 
izpilddirektoram var sniegt apstiprinājumu par aģentūras 2007. finanšu gada budžeta 
izpildi.
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