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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. suhtautuu erittäin myönteisesti Euroopan lääkeviraston tekemään ihmisille ja eläimille 
tarkoitettujen lääkkeiden arviointi- ja valvontatyöhön unionissa; 

2. korostaa jälleen kerran, että viraston talousarvio rahoitetaan sekä unionin talousarviosta 
että lääketeollisuuden maksuista unionin markkinoille saattamista koskevan luvan 
saamiseksi ja ylläpitämiseksi; panee merkille, että viraston kokonaistalousarvio oli 
208 400 000 euroa ja että siihen sisältyi 33 600 000 euroa unionin uutena 
talousarvioavustuksena; 

3. on tyytyväinen siihen, että virasto haluaa julkistaa lääkkeiden arviointiin osallistuvien 
asiantuntijoiden taloudellisia etuja koskevat ilmoitukset, mutta pahoittelee, että useat 
asiantuntijoista eivät ole vielä julkistaneet näitä ilmoituksiaan;

4. panee merkille, että tuotteiden ja palvelujen (lausunnot, raportit, tieteellinen neuvonta, 
tarkastukset) lukumäärä lisääntyi vuodesta 2009; panee myös tyytyväisenä merkille 
harvinaislääkkeistä 16. joulukuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 141/20001 täytäntöönpanon ja kannustaa virastoa jatkamaan toimiaan 
kannustimien antamiseksi harvinaislääkkeiksi määriteltyjen lääkkeiden tutkimukseen, 
kehittämiseen ja markkinoille saattamiseen;

5. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin pitää viraston tilinpäätöstä 2010 
luotettavana, laillisena ja asianmukaisena; panee kuitenkin merkille, että 
tilintarkastustuomioistuin esitti huomautuksia siirroista, it-sopimuksista ja kansallisten 
viranomaisten tarjoamien palvelujen maksujärjestelmästä;

6. pitää ilahduttavana, että virasto pyrkii edelleen vähentämään siirtoja; pyytää virastoa 
jatkamaan näitä toimia, jotta voidaan täysimääräisesti soveltaa vuotuisuusperiaatetta, 
kuten aikaisempina vuosina on pyydetty;

7. seuraa kaikkia it-sopimuksia koskevia tapahtumia, koska vuonna 2009 niissä oli 
merkittävä virhe; panee merkille viraston työn, jolla pyritään vahvistamaan sen 
validointijärjestelmää ja käyttämään kaikkia työkaluja prosessin mahdollisten 
inhimillisten virheiden vähentämiseksi;

8. panee merkille, että 17. maaliskuuta 2011 hallintoneuvosto hyväksyi rajoituksia entisen 
toimitusjohtajan myöhemmille ammatillisille toimille sen jälkeen, kun oli esitetty yleisiä 
vastalauseita, joita myös Euroopan parlamentti tuki, siitä, että hallintoneuvosto päätti 
tammikuussa 2011 antaa toimitusjohtajalle uusia tehtäviä koskevan täyden vapauden; 
muistuttaa tässä yhteydessä, että ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta vieraili virastossa kesäkuussa 2011 seuratakseen tätä asiaa ja 
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saadakseen lisätietoja parannetuista menettelyistä; palauttaa lisäksi mieliin, että valiokunta 
keskusteli tulevan toimitusjohtajan kanssa heinäkuussa 2011, jolloin asiaa käsiteltiin 
uudelleen, jotta samankaltaiset tapahtumat voidaan välttää jatkossa;

9. panee merkille, että sisäisen tarkastuksen yksikkö toteaa edelleen syyskuussa 2010 
antamassaan seurantakertomuksessa, että asiantuntijoiden riippumattomuutta ei ole 
arvioitu riittävällä tavalla ja että viraston toimitusjohtajan olisi julkistettava luettelo 
kaikista hyväksytyistä lääkkeistä, joita asia koskee, ja kertomuksen siitä, miten virasto 
aikoo korjata kyseiset menettelyt;

10. tukee viraston johdon ja hallinnon kaikkia toimia, joilla pyritään uudistamaan 
jäsenvaltioiden viranomaisten tarjoamien palvelujen maksujärjestelmää, jonka olisi 
selvästi perustuttava todellisiin kustannuksiin; kehottaa hallintoneuvostoa etenemään tässä 
asiassa;

11. kehottaa virastoa tiedottamaan ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunnalle kahdesti vuodessa parannuksista henkilöstöä ja 
asiantuntijoita koskevien toimenpiteiden toteuttamisessa; katsoo, että käytettävissä olevien 
tietojen perusteella Euroopan lääkeviraston toimitusjohtajalle voidaan myöntää 
vastuuvapaus viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010.
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