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Muudatusettepanek 1
Kartika Tamara Liotard

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on kindlalt veendunud, et juhul, kui 
kehtivaid eeskirju ei järgita, tuleb võtta 
vajalikke meetmeid; on veendunud, et 
sellisel juhul peab amet koostama puuduste 
kõrvaldamiseks tegevuskava ja Euroopa 
Parlament peaks teostama selle elluviimise 
üle järelevalvet ning kas Euroopa 
Parlament või liidu seadusandja peab 
kehtivate eeskirjade ja määruste muutmise 
kaudu asjaomaste probleemidega tegelema, 
et võimalikud lüngad kõrvaldada;

3. on kindlalt veendunud, et juhul, kui 
kehtivaid eeskirju ei järgita, tuleb võtta 
vajalikke meetmeid; on veendunud, et 
sellisel juhul peab amet koostama puuduste 
kõrvaldamiseks tegevuskava ja Euroopa 
Parlament peaks teostama selle elluviimise 
üle järelevalvet ning kas Euroopa 
Parlament või liidu seadusandja peab 
kehtivate eeskirjade ja määruste muutmise 
kaudu asjaomaste probleemidega
emajärjekorras tegelema, et võimalikud 
lüngad kõrvaldada;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Corinne Lepage

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. on kindlalt veendunud, et juhul, kui 
kehtivaid eeskirju ei järgita, tuleb võtta 
vajalikke meetmeid; on veendunud, et 
sellisel juhul peab amet koostama puuduste 
kõrvaldamiseks tegevuskava ja Euroopa 
Parlament peaks teostama selle elluviimise 
üle järelevalvet ning kas Euroopa 
Parlament või liidu seadusandja peab 
kehtivate eeskirjade ja määruste muutmise 
kaudu asjaomaste probleemidega tegelema, 
et võimalikud lüngad kõrvaldada;

3. on kindlalt veendunud, et juhul, kui 
kehtivaid eeskirju ei järgita, tuleb võtta 
vajalikke meetmeid; on veendunud, et 
sellisel juhul peab amet koostama puuduste 
kõrvaldamiseks täpset ajakava sisaldava
tegevuskava ja Euroopa Parlament peaks 
teostama selle elluviimise üle järelevalvet 
ning kas Euroopa Parlament või liidu 
seadusandja peab kehtivate eeskirjade ja 
määruste muutmise kaudu asjaomaste 
probleemidega tegelema, et võimalikud 
lüngad kõrvaldada;

Or. fr
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Muudatusettepanek 3
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on vastutavale parlamendikomisjonile 
esitatud esimeses arvamuses juba 
käsitlenud probleeme, mis on seotud
assigneeringute ulatusliku ülekandmise, 
endise tegevdirektori edasise kutsealase 
tegevuse ja ravimite hindamises osalevate 
ekspertide puuduvate huvide
deklaratsioonidega, mida on mainitud ka 
siseauditi talituse järelaruandes, samuti
haldusnõukogu hilinenud otsust reformida 
liikmesriikide ametiasutuste osutatavate 
teenuste eest maksmise süsteemi; on 
arvamusel, et EMA on juba teinud 
märkimisväärseid pingutusi 
sisemenetluste tugevdamiseks, et tagada 
oma ekspertide ja töötajate sõltumatus, 
ning on palunud end selles suhtes võetud 
meetmete paremast rakendamisest kaks 
korda aastas teavitada;

5. märgib vastutavale 
parlamendikomisjonile esitatud esimeses 
arvamuses, et endiselt tekitavad muret
assigneeringute ulatusliku ülekandmiseni 
viinud institutsioonilised kitsaskohad,
kahtlused endise tegevdirektori edasise 
kutsealase tegevuse sündsuses, mitmete
ravimite hindamises osalevate ekspertide
puuduvad huvide deklaratsioonid, mida on 
mainitud ka siseauditi talituse 
järelaruandes, ning haldusnõukogu 
hilinenud otsus reformida liikmesriikide 
ametiasutuste osutatavate teenuste eest 
maksmise süsteemi; nõuab, et Euroopa 
Parlamenti teavitataks kaks korda aastas
selles suhtes võetavate parandusmeetmete 
rakendamisest;

Or. en

Muudatusettepanek 4
Corinne Lepage

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. on vastutavale parlamendikomisjonile 
esitatud esimeses arvamuses juba 
käsitlenud probleeme, mis on seotud 
assigneeringute ulatusliku ülekandmise, 
endise tegevdirektori edasise kutsealase 
tegevuse ja ravimite hindamises osalevate 

5. on vastutavale parlamendikomisjonile 
esitatud esimeses arvamuses juba 
käsitlenud probleeme, mis on seotud 
assigneeringute ulatusliku ülekandmisega,
ametnike personalieeskirjade ning muude 
teenistujate teenistustingimuste artikli 16 
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ekspertide puuduvate huvide 
deklaratsioonidega, mida on mainitud ka 
siseauditi talituse järelaruandes, samuti
haldusnõukogu hilinenud otsust reformida 
liikmesriikide ametiasutuste osutatavate 
teenuste eest maksmise süsteemi; on 
arvamusel, et EMA on juba teinud
märkimisväärseid pingutusi sisemenetluste 
tugevdamiseks, et tagada oma ekspertide ja 
töötajate sõltumatus, ning on palunud end 
selles suhtes võetud meetmete paremast 
rakendamisest kaks korda aastas teavitada;

mittejärgimisega endise tegevdirektori uue
kutsealase tegevuse puhul, puuduvate, 
mittetäielike või vigaste huvide 
deklaratsioonidega mitmete ravimite 
hindamises osalevate ekspertide puhul, 
mida on mainitud ka siseauditi talituse 
järelaruandes, ning haldusnõukogu
liikmete puhul ja haldusnõukogu
hilinenud otsusega reformida 
liikmesriikide ametiasutuste osutatavate 
teenuste eest maksmise süsteemi; on 
arvamusel, et EMA on teinud pingutusi 
sisemenetluste tugevdamiseks, et tagada 
oma ekspertide ja töötajate sõltumatus, 
ning palub end selles suhtes võetud 
meetmete paremast rakendamisest kaks 
korda aastas teavitada;

Or. fr

Muudatusettepanek 5
Corinne Lepage

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. tervitab ameti teadet kavatsusest viia 
sisse huvide deklaratsioonide eel- ja 
järelhindamise süsteem, eelkõige 
võrreldes neid CVdega ja ekspertide poolt 
siseriiklikul tasandil esitatud andmetega; 
nõuab, et amet esitaks 
eelarvekontrolliasutusele nimetatud uue 
süsteemi kasutuselevõtmise täpse ajakava;

Or. fr

Muudatusettepanek 6
Corinne Lepage

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. jagab ameti seisukohta, et 
deklareeritud huvide usaldusväärsuse ja 
tõesuse kõrge tase on võimalik saavutada 
üksnes siis, kui ravimifirmad 
avalikustavad nimekirja ekspertidest ja 
teaduskeskustest, kellega nad koostööd 
teevad, ning nendega sõlmitud 
finantssidemete suuruse; jagab ameti 
seisukohta, et tuleks uurida 
seadusandliku algatuse asjakohasust 
selles valdkonnas;

Or. fr

Muudatusettepanek 7
Corinne Lepage

Arvamuse projekt
Lõige 5 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 c. tunnustab ameti huvi suhelda 
sidusrühmadega, kuid peab ebapiisavaks 
tema esitatud teavet osalusest niisuguste 
eraorganisatsioonide konverentside 
korraldamisel nagu TOPRA 
(Organisation for Professionals in 
Regulatory Affairs); nõuab, et amet 
näitaks eelarvekontrolliasutusele täpselt 
ära, kas ta osaleb rahaliselt koos selle 
organisatsiooniga ürituste korraldamisel;

Or. fr

Muudatusettepanek 8
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Arvamuse projekt
Lõige 6
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. juhib uuesti tähelepanu asjaolule, et 
kontrollikoda tegi märkusi assigneeringute 
ülekandmiste, infotehnoloogialepingute ja 
riiklike ametiasutuste pakutavate teenuste 
eest maksmise süsteemi kohta, kuid leidis, 
et ameti 2010. aasta raamatupidamise 
aastaaruanne on usaldusväärne, seaduslik 
ja korrektne;

6. juhib uuesti tähelepanu asjaolule, et 
kontrollikoda tegi märkusi assigneeringute 
ülekandmiste, infotehnoloogialepingute ja 
riiklike ametiasutuste pakutavate teenuste 
eest maksmise süsteemi kohta, kuid leidis
vaatamata nimetatud ebakõladele, et 
ameti 2010. aasta raamatupidamise 
aastaaruanne on usaldusväärne, seaduslik 
ja korrektne;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Arvamuse projekt
Lõige 8

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. tunneb üldjoontes heameelt Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
ühisavalduse ning ühise lähenemisviisi üle 
detsentraliseeritud asutuste suhtes; tuletab 
meelde, et käsitletud on teatavaid eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise jaoks olulisi 
aspekte; on veendunud, et tegevuskavas 
ühise lähenemisviisi järelmeetmete kohta
võetakse kõnealuseid küsimusi 
nõuetekohaselt arvesse;

8. tunneb üldjoontes heameelt Euroopa 
Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
ühisavalduse ning ühise lähenemisviisi üle 
detsentraliseeritud asutuste suhtes; tuletab 
meelde, et käsitletud on teatavaid eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise jaoks olulisi 
aspekte; toonitab, et tegevuskavas ühise 
lähenemisviisi järelmeetmete kohta tuleb 
võtta kõnealuseid küsimusi nõuetekohaselt 
arvesse;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Corinne Lepage

Arvamuse projekt
Lõige 9
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. on veendunud, et EMA eelarve 
täitmisele heakskiidu andmist käsitlev 
otsus ei tohi põhineda täiendavatel 
nõuetel, nt OECD suunistel, kui nende 
nõuete rakendamist ei ole ametlikult 
nõutud ei liidu seadusandja poolt ega ka 
ametites asjaomase eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise menetluse ajal 
kehtiva konkreetse korraga; palub ELi 
institutsioonidel uurida, kas on soovitatav 
lisada kõigi ELi institutsioonide ja 
asutuste võimalikku ühisesse raamistikku 
täiendavaid suuniseid ja neid järgida;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 11
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. on veendunud, et EMA eelarve 
täitmisele heakskiidu andmist käsitlev 
otsus ei tohi põhineda täiendavatel 
nõuetel, nt OECD suunistel, kui nende 
nõuete rakendamist ei ole ametlikult 
nõutud ei liidu seadusandja poolt ega ka 
ametites asjaomase eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise menetluse ajal 
kehtiva konkreetse korraga; palub ELi 
institutsioonidel uurida, kas on soovitatav
lisada kõigi ELi institutsioonide ja asutuste
võimalikku ühisesse raamistikku 
täiendavaid suuniseid ja neid järgida;

9. on veendunud, et EMA eelarve 
täitmisele heakskiidu andmist käsitlev 
otsus peaks põhinema OECD suunistel, et 
tagada kõrge kvaliteediga ja 
rahvusvaheliselt tunnustatud 
raamatupidamise, auditi ja 
finantsandmete avalikustamise 
standardid; palub ELi institutsioonidel 
lisada ELi institutsioonide ja asutuste 
ühisesse tööraamistikku OECD suuniseid 
ja neid järgida;

Or. en
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Muudatusettepanek 12
Kartika Tamara Liotard

Arvamuse projekt
Lõige 9

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

9. on veendunud, et EMA eelarve 
täitmisele heakskiidu andmist käsitlev 
otsus ei tohi põhineda täiendavatel nõuetel, 
nt OECD suunistel, kui nende nõuete 
rakendamist ei ole ametlikult nõutud ei 
liidu seadusandja poolt ega ka ametites 
asjaomase eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetluse ajal kehtiva konkreetse 
korraga; palub ELi institutsioonidel uurida, 
kas on soovitatav lisada kõigi ELi 
institutsioonide ja asutuste võimalikku 
ühisesse raamistikku täiendavaid suuniseid 
ja neid järgida;

9. on veendunud, et EMA eelarve 
täitmisele heakskiidu andmist käsitlev 
otsus ei tohi põhineda täiendavatel nõuetel, 
nt OECD suunistel, kui nende nõuete 
rakendamist ei ole ametlikult nõutud ei 
liidu seadusandja poolt ega ka ametites 
asjaomase eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetluse ajal kehtiva konkreetse 
korraga; palub ELi institutsioonidel uurida
esmajärjekorras, kas on soovitatav lisada 
kõigi ELi institutsioonide ja asutuste 
võimalikku ühisesse raamistikku 
täiendavaid suuniseid ja neid järgida;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Arvamuse projekt
Lõige 10

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

10. on olemasoleva teabe põhjal 
seisukohal, et Euroopa Ravimiameti 
tegevdirektori tegevusele ameti 2010. aasta 
eelarve täitmisel võib anda heakskiidu.

10. on olemasoleva teabe põhjal 
seisukohal, et Euroopa Ravimiameti 
tegevdirektori tegevusele ameti 2010. aasta 
eelarve täitmisel ei tuleks heakskiitu anda.

Or. en


