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 ET 

ETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval 

eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tuletab meelde, et nagu on sätestatud Euroopa Ravimiameti (edaspidi „amet“) 

finantseeskirjades, on ameti eelarvetulu aluseks liidu rahalisest toetusest, ravimite müügiloa 

taotluste teenustasudest ning müügiloa väljastamise järgse tegevuse ja mitmesuguse 

haldustegevuse eest saadav raha; 

2. märgib, et ameti 2015. aasta eelarve oli kokku 304 000 000 eurot, millest tehti Euroopa 

Liidu üldeelarvest antava põhirahastamise kaudu kättesaadavaks 18 669 000 eurot; 

3. märgib, et 2015. aastal tähistati ameti 20. sünnipäeva ja 50 aasta möödumist liidu esimeste 

ravimialaste õigusaktide vastuvõtmisest; 

4. märgib 2015. aasta kulukohustuste ja maksete assigneeringutega seoses, et kõik uued 

assigneeringud seoti kulukohustustega ja maksti; võtab teadmiseks, et eelarve täitmise tase 

on 94,6 %, mis tähendab, et kasutamata assigneeringuid on summas 1 949 000 eurot; märgib 

siiski, et see alatäitmine vastab kasutamata sihtotstarbelisele tulule (ameti 2014. aasta 

tulem), mis võeti uuesti kasutusse 2016. aastal; 

5. tuletab meelde, et Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohus langetas otsuse, mis tehti 

teatavaks 13. novembril 2014 ja millega tühistati komisjoni otsus kiita heaks ameti 

tegevdirektori ametikoha potentsiaalsete kandidaatide nimekiri ja sellest tulenevalt ka 

haldusnõukogu poolt 2011. aasta novembris tegevdirektori ametisse määramine, konkurss 

tegevdirektori ametikohale kuulutati uuesti välja ja ametikohale nimetati uus inimene, ning 

tõdeb, et keerulisest olukorrast hoolimata täitis amet oma tööprogrammi; 

6. tuletab meelde, et amet alustas ravimiohutuse järelevalvega seotud teenustasude kogumist 

2014. aasta lõpus; märgib, et eelarveaastal 2015 koguti 21 640 000 eurot; 

7. ergutab agentuuri suurendama koos muude teadlikkuse suurendamise meetmetega oma 

töötajate teadlikkust ameti huvide konflikti alasest poliitikast ning lisama usaldusväärsuse 

ja läbipaistvuse kohustuslike punktidena arutamiseks töölevõtmismenetluste ja 

töötulemuste hindamise käigus; 

8. märgib, et amet soovitas 2015. aastal anda müügiloa 93 ravimile, mille hulka kuulub 39 uut 

toimeainet; rõhutab, et neile ainetele ei ole liidus varem kunagi ravimis kasutamiseks luba 

antud ja need ei ole ühegi muu loa saanud aine keemilise struktuuriga seotud; 

9. rõhutab, et amet peaks jätkama dialoogi sidusrühmade ja kodanikega ning lisama selle oma 

prioriteetide ja tegevuse hulka; 

10. rõhutab ameti tähtsust inim- ja veterinaarravimite hindamise ja järelevalve kaudu inimeste 

ja loomade tervise kaitsmisel ja edendamisel; 

11. märgib, et amet käivitas 2014. aasta märtsis katseprojekti, mis puudutab müügilubade 

andmise kohandatava süsteemi ohutut kasutamist; märgib, et katseprojekti eesmärk on leida 

kehtiva õigusraamistiku piires sobivad võimalused selliste ravimite turuletoomiseks, mis 
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vastavad teatava patsiendirühma seni täitmata jäänud vajadustele, ning tagada, et müügiluba 

antakse üksnes siis, kui riski-kasu suhe on positiivne ning patsienti ohtu ei seata ja õigusliku 

heakskiidu standardeid ei muudeta; 

12. tuletab meelde, et ameti töökoormus kasvab pidevalt ja see kajastub taotlejate makstavate 

lõivude arvelt saadud eelarvetulu suurenemises; peab murettekitavaks, et viimastel aastatel 

toimunud personali vähendamise käigus vähendati ka taotlejate lõivudest rahastatavaid 

ametikohti ilma töökoormust arvestamata; toetab seetõttu kindlalt paindlikumat lähenemist 

taotlejate lõivudest rahastatavate ametikohtade arvu kohandamisele, võttes arvesse 

suurenenud nõudlust; 

13. rõhutab, et Ühendkuningriigis ELi liikmesuse üle toimunud referendumi tulemuste tõttu 

ohustab ametit eelarve volatiilsus; teeb usaldusväärset finantsjuhtimist silmas pidades 

ettepaneku anda ametile luba luua eelarvereserv, et tulla toime ettenägematute kulude ja 

vahetuskursside ebasoodsate kõikumistega, mis võivad kõnealuse otsuse tõttu 2017. aastal 

ja edaspidi tekkida, tagamaks, et amet saab tõhusalt oma tegevust jätkata;  

14. soovitab olemasolevate andmete põhjal anda heakskiidu Euroopa Ravimiameti 

tegevdirektori tegevusele ameti 2015. aasta eelarve täitmisel. 
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