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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračun, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da se proračun Evropske agencije za zdravila financira iz proračuna EU, 
predvsem pa s taksami, ki jih plačujejo prijavitelji iz  farmacevtske industrije za 
pridobitev ali podaljšanje dovoljenja za promet Skupnosti. Vendar pa ugotavlja, da se je 
splošni prispevek Evropske komisije v letu 2007 povečal za 24,48 % glede na leto 2006 in 
predstavlja 24,13 % skupnega dohodka za leto 2007;

2. pozdravlja prizadevanja Agencije, da bi ponudila obsežnejše znanstveno svetovanje v 
zgodnjih fazah razvoja novih zdravil, kakor tudi uvedbo ukrepov za pospešitev 
ocenjevanja zdravil, ki so bistvenega pomena za javno zdravje, in za pospešitev razvoja in 
izvajanja telematskih programov;

3. meni, da je Evropska agencija za zdravila vir pomembnih znanstvenih mnenj, znanstvenih 
priporočil, najboljše prakse za ocenjevanje in nadzor zdravil v Evropi, ter pozdravlja 
prispevke za Evropsko komisijo in države članice za uskladitev regulativnih standardov na 
mednarodni ravni;

4. spodbuja agencijo, naj nadaljuje ukrepe na področju zdravil sirot; odsvetuje pa 
zmanjševanja prispevkov za zdravila sirote, zlasti zaradi spremembe politike za 
zmanjševanje prispevka za zdravila sirote, ki je leta 2007 povzročil zmanjšanje za 26,25 
% v primerjavi z letom 2006;

5. poudarja vlogo Evropske agencije za zdravila pri spremljanju varnosti zdravil prek mreže 
za farmakovigilanco; kljub temu poziva k nenehnemu izboljševanju ravni vigilance;

6. na podlagi razpoložljivih podatkov meni, da se izvršilnemu direktorju Evropske agencije 
za zdravila lahko podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna agencije EMEA za 
proračunsko leto 2007.
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