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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 tasudest ning müügiloa väljastamise järgse tegevuse ja mitmesuguse 

haldustegevuse eest saadav raha; 

2. märgib, et ameti eelarve kokku oli 2016. aastal 308 422 000 eurot; toonitab, et ameti 

eelarvest 89,4 % tuli tasudest, mida maksavad ravimitööstusettevõtjad osutatud teenuste 

eest, 5,5 % tuli liidu eelarvest ja 5 % sihtotstarbelisest välistulust; 

3. rõhutab, et amet jälgib eelarve kasutamist usaldusväärse järelevalveprotsessi abil; 

4. rõhutab ameti tähtsust inimeste ja loomade tervise kaitsmisel ja edendamisel inimestele 

mõeldud ja veterinaarotstarbeliste ravimite hindamise ja järelevalve kaudu; 

5. märgib, et amet soovitas 2016. aastal anda müügiloa 92 uuele ravimile (81 inimestele 

mõeldud ja 11 veterinaarotstarbelist), mis sisaldavad 33 uut toimeainet (27 inimestele 

mõeldud ja 6 veterinaarotstarbelist); rõhutab, et neile ainetele ei ole liidus varem kunagi 

ravimis kasutamiseks luba antud ja need ei ole ühegi muu loa saanud aine keemilise 

koostisega seotud; 

6. väljendab heameelt kliiniliste andmete veebisaidi kasutuselevõtmise üle 2016. aasta 

oktoobris, mis on oluline samm suurema läbipaistvuse suunas; märgib, et veebisait 

võimaldab avatud juurdepääsu liidus inimkasutuseks loa saanud uusi ravimeid 

puudutavatele kliinilistele aruannetele; märgib, et amet on maailma esimene reguleeriv 

asutus, mis võimaldab nii laialdast juurdepääsu kliinilistele andmetele; 

7. märgib, et amet moodustas nn Brexiti rakkerühma, mis keskendus 2016. aastal Brexiti 

poolt ametile avalduva mõju hindamisele, et selgitada välja peamised riskid ja soovitada 

võimalikke leevendusmeetmeid;  

8. märgib, et täielikult läbipaistva aruandlussüsteemi kasutuselevõtmine on kulukas ja 

keeruline, kuna selline süsteem on keerukas ja igal aastal töödeldavate tehingute arv on 

suur; 

9. toonitab, et ametil ei lubatud luua Brexitiga seotud ettenägematute kulude reservi; 

10. tunneb lisaks muret, et tasudest rahastatavate ametite puhul, nagu Euroopa Ravimiamet, 

tähendab töötajate arvu vähendamine viimastel aastatel tegelikult seda, et vähendatud 

on nende töötajate arvu, kes täidavad taotlejate makstavatest tasudest ja mitte liidu 

eelarvest rahastatavaid ülesandeid; märgib, et selliseid kärpeid on tehtud, võtmata 

arvesse taotluste arvu suurenemisest tingitud täiendavat töökoormust ega sellele 

vastavat taotlejate makstud tasudest saadava tulu suurenemist osutatud teenuste eest, 

mis oleks võimaldanud personali suurendamist, vältides samal ajal mõju liidu eelarvele; 

märgib, et vajadus täiendava personali ja eelarvevahendite järele muutub ameti puhul 
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eriti teravaks 2018.–2020. aastal uude asukohta üleviimise etapi ettevalmistamisel ja 

selle teokssaamisel, mille jooksul amet peab jätkuvalt täitma oma põhiülesandeid 

rahvatervishoiu valdkonnas ning uude asukohta üleviimisega seotud lisaülesandeid; 

11. väljendab kahetsust, et ameti uut läbipaistvusele suunatud lähenemist puudutava 

üldsusega konsulteerimise väljakuulutamine lükati edasi, kuna ameti Brexitiks 

valmistumine tuli lugeda esmatähtsaks;  

12. toonitab, et teaduskomiteede liikmete ja ekspertide vastandlike huvide käsitlemist 

puudutavat poliitikat ajakohastati 2016. aasta oktoobris; märgib, et see poliitika sisaldab 

selgitusi piirangute kohta, mis puudutavad ekspertide võimalikku töötamist 

ravimifirmas, ja sellega ühtlustatakse eeskirjad selliselt, et teaduskomiteede ja 

töörühmade liikmete lähisugulaste huvide suhtes kohaldatakse samu eeskirju nagu 

haldusnõukogu liikmete lähisugulaste huvide suhtes; 

13. märgib, et haldusnõukogu liikmete vastandlikke huvisid puudutav poliitika jõustus 

2016. aasta mais; märgib ühtlasi, et 2016. aasta oktoobris võeti vastu muudetud otsus 

ameti töötajate deklareeritud huvide käsitlemise eeskirjade kohta; 

14. võtab teadmiseks, et ajutiste töötajate osas oli töökohtade täitmise määr 98 %; 

15. soovitab olemasolevate andmete põhjal anda heakskiidu Euroopa Ravimiameti 

tegevdirektori tegevusele ameti 2016. aasta eelarve täitmisel. 
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