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EHDOTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 

vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 

jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. palauttaa mieliin, että kuten varainhoitoasetuksessa säädetään, Euroopan lääkeviraston 

tulot perustuvat unionin rahoitusosuuteen ja lääkkeiden myyntilupahakemuksista, luvan 

myöntämisen jälkeen toteutettavista toimista sekä erilaisista hallinnollisista toimista 

perittäviin maksuihin; 

2. toteaa, että viraston kokonaismäärärahat vuonna 2015 olivat 304 000 000 euroa, mistä 

18 669 000 euroa saatiin perusrahoituksena unionin yleisestä talousarviosta; 

3. panee merkille, että vuonna 2015 virasto vietti 20-vuotispäiväänsä ja lääkesääntelyn 

alkamisesta unionissa tuli kuluneeksi 50 vuotta; 

4. toteaa vuoden 2015 maksusitoumus- ja maksumäärärahojen osalta, että kaikki uudet 

määrärahat sidottiin ja maksettiin; toteaa, että määrärahojen käyttöaste oli 94,6 prosenttia, 

mikä tarkoittaa, että määrärahoja jäi käyttämättä 1 949 miljoonaa euroa; toteaa kuitenkin, 

että vajaakäyttö vastaa käyttämättömiä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja (viraston 

talousarvion toteutuma 2014), jotka käytettiin vuonna 2016; 

5. palauttaa mieliin, että Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen annettua ratkaisunsa, 

joka julkistettiin 13. marraskuuta 2014 ja jolla kumottiin komission päätös hyväksyä 

viraston toimitusjohtajan virkaa koskeva suppea ehdokasluettelo ja sen seurauksena 

hallintoneuvoston marraskuussa 2011 tekemä toimitusjohtajan nimityspäätös, virka 

asetettiin uudelleen avoimeksi ja siihen nimitettiin uusi henkilö, ja toteaa, että vaikeasta 

tilanteesta huolimatta virasto pani työohjelmansa täytäntöön; 

6. muistuttaa, että virasto ryhtyi vuoden 2014 loppupuolella keräämään maksuja 

tarjoamistaan lääketurvatoiminnan palveluista; toteaa, että varainhoitovuonna 2015 varoja 

kerättiin 21 640 000 euroa; 

7. toteaa, että vuonna 2015 virasto suositti myyntiluvan myöntämistä 93 lääkkeelle, joiden 

joukossa oli 39 uutta vaikuttavaa ainetta; korostaa, että kyseisiä aineita ei ole koskaan 

aiemmin hyväksytty lääkkeessä unionissa ja että niiden kemiallisella rakenteella ei ole 

yhteyttä mihinkään muuhun hyväksyttyyn aineeseen; 

8. muistuttaa, että virastolla on tärkeä tehtävä pyrittäessä suojelemaan ja edistämään 

kansanterveyttä ja eläinten terveyttä, koska se arvioi ja valvoo ihmisille ja eläimille 

tarkoitettuja lääkkeitä; 

9. suosittelee käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan lääkeviraston 

toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus viraston talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2015. 

 


