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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että yhteinen julkilausuma ja yhteinen lähestymistapa eivät ole 
oikeudellisesti sitovia ja että niistä sovittiin rajoittamatta toimielinten lainsäädäntövaltaa;

1. katsoo, että parlamentin nimittämillä edustajilla on tärkeä rooli 
hallintoneuvoston/johtokunnan kokouksissa, koska he vahvistavat parlamentin oikeutettua 
roolia demokraattisena valvojana ja unionin kansalaisten edustajana ja takaavat 
avoimemman hallinnon; katsoo, että yhteisessä julkilausumassa ei saisi määrittää, kuinka 
monta jäsentä parlamentti voi nimittää; katsoo, että parlamentin olisi nimitettävä edustajia 
myös elintarviketurvallisuusviranomaisen johtokuntaan;

2. toteaa, etteivät yhteinen julkilausuma ja yhteinen lähestymistapa ole luonteeltaan 
oikeudellisesti sitovia;

3. pitää valitettavana, ettei parlamentti demokratian periaatteen noudattamisen pääasiallisena 
takaajana unionissa voinut osallistua täysimääräisesti Euroopan lääkeviraston uuden 
kotipaikan valintamenettelyyn; toteaa, että päätöksen merkityksestä huolimatta tämä 
kysymys ratkaistiin lopulta arpomalla; panee merkille, että erillisvirastojen sijaintia 
koskevat päätökset on aiheellista tehdä siten, että otetaan täysin huomioon Euroopan 
parlamentin valtaoikeudet tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, jossa parlamentti ja 
neuvosto ovat tasavertaisia lainsäätäjiä; vaatii, että asiaa koskevan neuvoston sitoumuksen 
mukaisesti1 lääkeviraston, joka on ratkaisevan tärkeä virasto ja jonka toiminnan 
häiriintyminen olisi minimoitava, uutta sijaintipaikkaa koskeva valintamenettely liittyi 
tähän nimenomaiseen tilanteeseen eikä ollut ennakkotapaus eikä sitä pidä käyttää 
uudelleen;

4. edellyttää, että parlamentin ja neuvoston oikeuksia lainsäätäjinä kunnioitetaan 
täysimääräisesti virastojen sijaintia ja siirtämistä koskevissa tulevissa päätöksissä; katsoo, 
että parlamentin olisi voitava osallistua järjestelmällisesti läpi koko lainsäädäntöprosessin 
ja komission ja neuvoston kanssa tasavertaisesti kaikkien unionin elinten ja virastojen 
sijaintia koskevien kriteerien sisällön ja painotuksen määrittelyyn avoimella tavalla; 
huomauttaa, että parlamentti, neuvosto ja komissio sitoutuivat 13. huhtikuuta 20162 
tehdyssä parempaa lainsäädäntöä koskevassa toimielinten välisessä sopimuksessa 
vilpittömään ja avoimeen yhteistyöhön ja että sopimuksessa korostetaan molempien 
lainsäädäntövallan käyttäjien yhdenvertaisuutta; korostaa paremman tiedonvaihdon arvoa 
virastojen sijaintia koskevien tulevien menettelyjen alkuvaiheista lähtien ja korostaa, että 
tällaisen varhaisen tiedonvaihdon ansiosta kaikkien kolmen toimielimen olisi helpompaa 
käyttää oikeuksiaan ja valtaansa;

5. kehottaa komissiota toimittamaan huhtikuuhun 2019 mennessä perinpohjaisen analyysin 

1 Neuvoston julkilausuma, liitetty lainsäädäntöpäätöslauselmaan, joka liittyy asetuksen (EY) N:o 726/2004 
muuttamisesta Euroopan lääkeviraston kotipaikan sijainnin osalta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 2018/... antamiseen.
2 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
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yhteisen julkilausuman ja yhteisen lähestymistavan täytäntöönpanosta erityisesti 
erillisvirastojen sijainnin ja niiden hallinnon avoimuuden lisäämisen osalta, jotta voidaan 
käynnistää näiden tekstien tarkistaminen, kunhan seuraavan parlamentin jäsenet ovat 
aloittaneet tehtävässään;

6. toteaa, että yhteistä julkilausumaa voidaan hyödyntää eturistiriitojen käsittelyä koskevien 
menettelyjen vahvistamisessa ja virtaviivaistamisessa etenkin maksuilla rahoitettavissa 
virastoissa; tähdentää, että samalla kun huolehditaan siitä, että kaikki säädöskehyksestä 
johtuvat tehtävät suoritetaan kaikilta osin ja määräajassa, unionin virastojen olisi 
pitäydyttävä tarkasti tehtävissään eivätkä ne saisi ylittää parlamentin ja neuvoston niille 
antamia toimivaltuuksia;

7. korostaa, että kun tehdään erillisvirastoja koskevia budjetti- ja henkilöstöpäätöksiä, on 
otettava huomioon viraston erityispiirteet, erityistehtävät ja työmäärä, ja että mahdollisia 
määräraha- ja henkilöstöleikkauksia ei voida tehdä yleispätevän mallin perusteella; 
korostaa lisäksi, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä on otettava 
huomioon uudet ilmastoa, kestävyyttä ja ympäristönsuojelua koskevat painopisteet ja 
tietyille virastoille sen täytäntöönpanoa varten osoitetut tehtävät sekä sellaisten virastojen 
tarpeet, joissa on käynnissä mahdollisesti toimintaa häiritseviä tapahtumia ja prosesseja, 
kuten viraston siirto;

8. toteaa, että päätettäessä Euroopan lääkeviraston ja Euroopan pankkiviranomaisen uusista 
kotipaikoista ei otettu huomioon yhteisessä julkilausumassa mainittuja periaatteita, jotka 
koskevat virastojen kotipaikkojen maantieteellisen hajauttamisen suotavuutta ja uusien 
jäsenvaltioiden suosimista isäntämaina;

9. huomauttaa, että yhteisessä julkilausumassa todetaan, että kun lainsäätäjä päättää osoittaa 
virastoille lisätehtäviä komission alkuperäiseen ehdotukseen verrattuna, olisi aina 
harkittava niiden toimintojen uudelleenpriorisointia vaihtoehtona lisäresurssien 
myöntämiselle3; katsoo, että Euroopan lääkeviraston tehtäviin kuuluvien toimintojen 
uudelleenpriorisointi olisi vältettävä mahdollisuuksien mukaan, sillä sen keskeisenä 
tehtävänä on turvata kansanterveys unionissa.

3 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen julkilausuma erillisvirastoista, 43 kohta.
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