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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval 
eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab suurt rahulolu Euroopa Ravimiameti tegevusega inimtervishoius ja veterinaarias 
kasutatavate ravimite hindamisel ja järelevalvel; 

2. rõhutab veel kord, et ameti eelarvet rahastatakse nii liidu eelarvest kui ka 
farmaatsiaettevõtete makstavatest tasudest ühenduse turustusloa taotlemisel või 
pikendamisel; märgib, et ametil oli kasutada kokku 208 400 000 euro suurune eelarve, 
millest 33 600 000 eurot moodustas liidu eelarvest antav uus toetus; 

3. tunnustab ameti valmisolekut avaldada ravimite hindamises osalevate ekspertide huvide
deklaratsioone, kuid taunib asjaolu, et paljud neist ekspertidest ei ole veel oma huvide 
deklaratsioone avaldanud;

4. võtab teadmiseks selle, et toodete ja teenuste (arvamused, aruanded, teadusalased 
nõuanded, kontrollid) arv on 2009. aastaga võrreldes kasvanud; on samuti rahul Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1999. aasta määruse (EÜ) nr 141/2000 harva 
kasutatavate ravimite kohta1 täitmisega ja julgustab ametit võtma jätkuvalt meetmeid, et 
näha ette soodustused nimetatud harva kasutatavate ravimite uuringuteks, arendamiseks ja 
turuleviimiseks;

5. tuletab meelde asjaolu, et kontrollikoja arvates on ameti 2010. aasta raamatupidamise 
aastaaruanne usaldusväärne, seaduslik ja korrektne; märgib siiski, et kontrollikoda tegi 
märkusi assigneeringute ülekandmiste, infotehnoloogialepingute ja riiklike ametiasutuste 
pakutavate teenuste eest maksmise süsteemi kohta;

6. väljendab heameelt ameti pingutuste üle veelgi vähendada assigneeringute ülekandmist; 
palub ametil seda tegevust jätkata, et täielikult kohaldada aastasuse põhimõtet, nagu seda 
on nõutud eelnevatel aastatel;

7. jälgib 2009. aastal tehtud olulise vea tõttu kõiki infotehnoloogialepingutega seotud 
arenguid; võtab teadmiseks ameti tegevuse, millega tugevdatakse kontrollisüsteeme ja 
kasutatakse kõiki vahendeid asjaomases protsessis inimlike eksimuste vähendamiseks;

8. võtab teadmiseks, et haldusnõukogu võttis 17. märtsil 2011 vastu piirangud endise 
tegevdirektori tulevase kutsealase tegevuse suhtes, tehes seda pärast avalikkuse protesti, 
mida toetas ka Euroopa Parlament ja mis oli suunatud haldusnõukogu 2011. aasta jaanuari 
otsuse vastu, millega tegevdirektori uus tegevus täielikult heaks kiideti; tuletab sellega 
seoses meelde, et keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni delegatsioon 
külastas ravimiametit 2011. aasta juunis, et jälgida kõnealuse juhtumi arengut ja saada 
täiendatud menetluste kohta lisateavet; tuletab lisaks meelde, et komisjonil oli 2011. aasta 
juulis tegevdirektorikandidaadiga arvamuste vahetus, milles seda teemat veel kord arutati, 
et tulevikus sarnaseid juhtumeid vältida;

                                               
1 EÜT L 18, 22.1.2000, lk 1.
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9 märgib, et kui siseauditi talitus oma 2010. aasta septembri järelaruandes jätkuvalt 
tuvastab, et ekspertide sõltumatust ei ole piisavalt hinnatud, peaks ameti tegevdirektor 
avaldama nimekirja kõigist asjaga seotud loa saanud ravimitest ja esitama aruande selle 
kohta, kuidas amet kavatseb asjaomaseid menetlusi parandada;

10. toetab kõiki ameti juhtkonna ja haldustasandil tehtavaid pingutusi selleks, et reformida 
liikmesriikide ametiasutuste pakutavate teenuste eest maksmise süsteemi, mis peaks 
selgelt põhinema tegelikel kuludel; nõuab tungivalt, et haldusnõukogu jätkaks selle 
küsimusega tegelemist;

11. palub ametil teavitada keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni kaks korda 
aastas sellest, mida on tehtud töötajate ja ekspertidega seoses võetud meetmete paremaks 
rakendamiseks; on olemasolevate andmete põhjal seisukohal, et Euroopa Ravimiameti 
tegevdirektori tegevusele ameti 2010. aasta eelarve täitmisel võib anda heakskiidu.
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