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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că bugetul Agenției Europene pentru Medicamente este finanțat atât din 
bugetul UE, cât și, în cea mai mare parte, din taxele plătite de solicitanții din industria 
farmaceutică pentru obținerea sau menținerea unei autorizații comunitare de introducere 
pe piață. Cu toate acestea, constată că între 2006 și 2007 contribuția generală a CE s-a 
majorat cu 24,84% și că aceasta reprezintă 24,13% din totalul veniturilor din 2007;

2. salută eforturile agenției de a oferi consultanță științifică mai intensă în fazele incipiente 
ale dezvoltării unor noi medicamente, precum și introducerea de măsuri pentru accelerarea 
evaluării medicamentelor care au o importanță vitală pentru sănătatea publică și pentru 
accelerarea dezvoltării și aplicării de programe telematice;

3. consideră că Agenția Europeană pentru Medicamente este o sursă de consultanță științifică 
importantă, de recomandări științifice și de bune practici pentru evaluarea și 
supravegherea medicamentelor în Europa și salută contribuțiile Comisiei Europene și ale 
statelor membre la armonizarea standardelor de reglementare la nivel internațional;

4. încurajează agenția să își continue acțiunile în domeniul medicamentelor orfane; 
descurajează totuși diminuarea contribuției medicamentelor orfane, cauzată în principal de 
o modificare a politicii de reduceri a taxelor pentru medicamentele orfane, care conduce 
totuși (generează) la o reducere de 26,25% în 2007 față de 2006;

5. subliniază rolul EMEA de monitorizare a siguranței medicamentelor prin rețeaua  de 
farmacovigilență; solicită totuși îmbunătățirea constantă a nivelului de vigilență;

6. consideră, pe baza datelor disponibile, că se poate acorda directorului executiv al Agenției 
Europene pentru Medicamente descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului EMEA 
aferent exercițiului financiar 2007.
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