
PA\758880NL.doc PE416.685v01-00

NL NL

EUROPEES PARLEMENT
2004 










 2009

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

2008/2262(DEC)

23.12.2008

ONTWERPADVIES
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

aan de Commissie begrotingscontrole

inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het 
Europees Geneesmiddelenbureau voor het begrotingsjaar 2007
(SEC(2008)2359 – C6-0435/2008 – 2008/2262(DEC))

Rapporteur voor advies: Péter Olajos



PE416.685v01-00 2/3 PA\758880NL.doc

NL

PA_NonLeg



PA\758880NL.doc 3/3 PE416.685v01-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 
te nemen:

1. wijst erop dat de begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau gefinancierd wordt 
uit de EU-begroting, en tevens - en hoofdzakelijk - via bijdragen die door de 
farmaceutische industrie worden betaald voor het verkrijgen of verlengen van een 
communautaire vergunning voor het in de handel brengen van geneesmiddelen; wijst 
er voorts op dat de algemene bijdrage van de EU tussen 2006 en 2007 met 24,48 % is 
gestegen en 24,13 % van de totale ontvangsten van het Bureau in 2007 vertegenwoordigt;

2. verwelkomt de inspanningen van het Bureau om meer wetenschappelijke adviezen te 
verstrekken in de eerste fasen van de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, alsook de 
invoering van maatregelen om de beoordeling van geneesmiddelen die van cruciaal belang 
zijn voor de volksgezondheid te versnellen en om de ontwikkeling en tenuitvoerlegging 
van telematicaprogramma's te bespoedigen;

3. beschouwt het Europees Geneesmiddelenbureau als een bron van belangrijk 
wetenschappelijk advies, wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen en beste 
praktijken voor de beoordeling van en het toezicht op geneesmiddelen in Europa; 
verwelkomt de bijdrage die het Bureau levert tot de harmonisatie van de internationale 
rechtsregels door de Europese Commissie en de lidstaten;

4. moedigt het Bureau aan zijn acties op het gebied van weesgeneesmiddelen voort te zetten; 
betreurt echter de verlaging van de ontvangsten voor weesgeneesmiddelen, die in 
hoofdzaak te wijten is aan een beleidswijziging met betrekking tot de verlaging van de 
bijdragen voor weesgeneesmiddelen, hetgeen in 2007 heeft geleid tot een daling met 
26,25 % in vergelijking met 2006;

5. onderstreept de belangrijke rol die het Europees Geneesmiddelenbureau speelt bij het 
toezicht op de veiligheid van geneesmiddelen via het geneesmiddelenbewakingsnetwerk; 
pleit echter voor constante inspanningen om het niveau van het toezicht te verbeteren;

6. is op grond van de beschikbare gegevens van oordeel dat de directeur van het Europees 
Geneesmiddelenbureau kwijting kan worden verleend voor de uitvoering van de begroting 
van het Bureau voor het begrotingsjaar 2007.
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