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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. zdôrazňuje, že rozpočet Európskej agentúry pre lieky je financovaný z rozpočtu EÚ ale aj, 
a to hlavne, z poplatkov, ktoré odvádzajú žiadatelia z farmaceutického priemyslu za 
získanie a predĺženie povolení na uvedenie na trh v rámci Spoločenstva. Poznamenáva 
však, že celkový príspevok ES sa v roku 2007 zvýšil o 24.48 % v porovnaní s rokom 2006 
a predstavuje 24,13 % celkových príjmov v roku 2007;

2. víta úsilie agentúry poskytovať intenzívnejšie vedecké poradenstvo v raných štádiách 
vývoja nových liekov, ako aj zavedenie opatrení na urýchlenie hodnotenia liekov, ktoré 
majú zásadný význam pre verejné zdravie, a urýchlenie vývoja a zavádzania 
telematických programov;

3. považuje Európsku agentúru pre lieky za zdroj dôležitých vedeckých poznatkov, vedecky 
podložených odporúčaní, osvedčených postupov pre hodnotenie liekov a dohľad v Európe 
a víta príspevky pre Európsku komisiu a členské štáty k harmonizácii regulačných 
štandardov na medzinárodnej úrovni;

4. vyzýva Európsku agentúru pre lieky, aby pokračovala vo svojej činnosti v oblasti liekov 
pre ojedinelé ochorenia; je však proti zníženiu príspevku na lieky pre ojedinelé ochorenia 
najmä z dôvodu zmeny politiky znižovania poplatkov za lieky pre ojedinelé ochorenia, 
ktoré síce viedlo v roku 2007 k zníženiu o 26,25 % v porovnaní s rokom 2006;

5. zdôrazňuje úlohu Európskej agentúry pre lieky pri sledovaní bezpečnosti liekov 
prostredníctvom siete pharmacovigilance (sieť dohľadu nad bezpečnosťou liekov); vyzýva 
však na neustále zvyšovanie úrovne dohľadu nad bezpečnosťou liekov;

6. na základe dostupných údajov zastáva názor, že výkonnému riaditeľovi Európskej 
agentúry pre lieky možno udeliť absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre 
lieky za rozpočtový rok 2007.
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