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Tarkistus 1
Kartika Tamara Liotard

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. on vakaasti vakuuttunut siitä, että on 
ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, 
mikäli olemassa olevia sääntöjä ei 
noudateta; katsoo, että tällaisissa 
tapauksissa viraston on laadittava 
toimintasuunnitelma puutteiden 
korjaamiseksi ja että Euroopan parlamentin 
on seurattava tämän suunnitelman 
täytäntöönpanoa ja että Euroopan 
parlamentin tai EU:n lainsäätäjän on 
käsiteltävä näitä ongelmia muuttamalla 
olemassa olevia sääntöjä ja määräyksiä 
mahdollisten porsaanreikien poistamiseksi;

3. on vakaasti vakuuttunut siitä, että on 
ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, 
mikäli olemassa olevia sääntöjä ei 
noudateta; katsoo, että tällaisissa 
tapauksissa viraston on laadittava 
toimintasuunnitelma puutteiden 
korjaamiseksi ja että Euroopan parlamentin 
on seurattava tämän suunnitelman 
täytäntöönpanoa ja että Euroopan 
parlamentin tai EU:n lainsäätäjän on 
käsiteltävä näitä ongelmia ensisijaisesti
muuttamalla olemassa olevia sääntöjä ja 
määräyksiä mahdollisten porsaanreikien 
poistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 2
Corinne Lepage

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. on vakaasti vakuuttunut siitä, että on 
ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, 
mikäli olemassa olevia sääntöjä ei 
noudateta; katsoo, että tällaisissa 
tapauksissa viraston on laadittava 
toimintasuunnitelma puutteiden 
korjaamiseksi ja että Euroopan parlamentin 
on seurattava tämän suunnitelman 
täytäntöönpanoa ja että Euroopan 
parlamentin tai EU:n lainsäätäjän on 
käsiteltävä näitä ongelmia muuttamalla 

3. on vakaasti vakuuttunut siitä, että on 
ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, 
mikäli olemassa olevia sääntöjä ei 
noudateta; katsoo, että tällaisissa 
tapauksissa viraston on laadittava 
toimintasuunnitelma ja täsmällinen 
aikataulu puutteiden korjaamiseksi ja että 
Euroopan parlamentin on seurattava tämän 
suunnitelman täytäntöönpanoa ja että 
Euroopan parlamentin tai EU:n 
lainsäätäjän on käsiteltävä näitä ongelmia 
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olemassa olevia sääntöjä ja määräyksiä 
mahdollisten porsaanreikien poistamiseksi;

muuttamalla olemassa olevia sääntöjä ja 
määräyksiä mahdollisten porsaanreikien 
poistamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 3
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on jo asiasta vastaavalle valiokunnalle 
laatimassaan ensimmäisessä lausunnossa 
käsitellyt ongelmia, jotka liittyvät
määrärahasiirtojen suureen määrään, 
entisen toimitusjohtajan uusiin tehtäviin, 
useiden lääkkeiden arviointiin osallistuvien 
asiantuntijoiden puuttuviin taloudellisia 
etuja koskeviin ilmoituksiin, mikä on 
mainittu myös sisäisen tarkastuksen 
seurantakertomuksessa, ja 
hallintoneuvoston viivästyneeseen 
päätökseen uudistaa jäsenvaltioiden 
kansallisten viranomaisten toimittamia 
palveluita koskeva korvausjärjestelmä;
katsoo, että EMA on jo toteuttanut 
merkittäviä toimia vahvistaakseen sisäisiä 
menettelyjään, joilla taataan 
asiantuntijoiden ja henkilöstön 
riippumattomuus, ja on pyytänyt saada
tietoja kaksi kertaa vuodessa edellä 
mainittujen toimien täytäntöönpanon 
edistymisestä;

5. huomauttaa asiasta vastaavalle 
valiokunnalle laatimassaan ensimmäisessä 
lausunnossa todetun mukaisesti, että 
määrärahasiirtojen suureen määrään 
johtaneet puutteet toimielimissä antavat 
yhä aihetta huoleen, tuo julki epäilynsä, 
jotka liittyvät entisen toimitusjohtajan 
uusien tehtävien asianmukaisuuteen, 
useiden lääkkeiden arviointiin osallistuvien 
asiantuntijoiden puuttuviin taloudellisia 
etuja koskeviin ilmoituksiin, mikä on 
mainittu myös sisäisen tarkastuksen 
seurantakertomuksessa, ja 
hallintoneuvoston viivästyneeseen 
päätökseen uudistaa jäsenvaltioiden 
kansallisten viranomaisten toimittamia 
palveluita koskeva korvausjärjestelmä;
pyytää, että Euroopan parlamentti saa
tietoja kaksi kertaa vuodessa näiden 
toteutettavien korjaustoimien 
täytäntöönpanon edistymisestä;

Or. en

Tarkistus 4
Corinne Lepage

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on jo asiasta vastaavalle valiokunnalle 
laatimassaan ensimmäisessä lausunnossa 
käsitellyt ongelmia, jotka liittyvät 
määrärahasiirtojen suureen määrään, 
entisen toimitusjohtajan uusiin tehtäviin, 
useiden lääkkeiden arviointiin osallistuvien 
asiantuntijoiden puuttuviin taloudellisia 
etuja koskeviin ilmoituksiin, mikä on 
mainittu myös sisäisen tarkastuksen 
seurantakertomuksessa, ja 
hallintoneuvoston viivästyneeseen 
päätökseen uudistaa jäsenvaltioiden 
kansallisten viranomaisten toimittamia 
palveluita koskeva korvausjärjestelmä; 
katsoo, että EMA on jo toteuttanut 
merkittäviä toimia vahvistaakseen sisäisiä 
menettelyjään, joilla taataan 
asiantuntijoiden ja henkilöstön 
riippumattomuus, ja on pyytänyt saada 
tietoja kaksi kertaa vuodessa edellä 
mainittujen toimien täytäntöönpanon 
edistymisestä;

5. on jo asiasta vastaavalle valiokunnalle 
laatimassaan ensimmäisessä lausunnossa 
käsitellyt ongelmia, jotka liittyvät 
määrärahasiirtojen suureen määrään, 
virkamiehiin sovellettavien 
henkilöstösääntöjen ja muuta henkilöstöä 
koskevien palvelussuhteen ehtojen 
16 artiklan vastaisiin entisen 
toimitusjohtajan uusiin tehtäviin, useiden 
lääkkeiden arviointiin osallistuvien 
asiantuntijoiden ja hallintoneuvoston 
jäsenten puuttuviin, epätäydellisiin tai 
virheellisiin taloudellisia etuja koskeviin 
ilmoituksiin, mikä on mainittu myös 
sisäisen tarkastuksen 
seurantakertomuksessa, ja 
hallintoneuvoston viivästyneeseen 
päätökseen uudistaa jäsenvaltioiden 
kansallisten viranomaisten toimittamia 
palveluita koskeva korvausjärjestelmä; 
katsoo, että EMA on toteuttanut toimia 
vahvistaakseen sisäisiä menettelyjään, 
joilla taataan asiantuntijoiden ja 
henkilöstön riippumattomuus, ja on 
pyytänyt saada tietoja kaksi kertaa 
vuodessa edellä mainittujen toimien 
täytäntöönpanon edistymisestä;

Or. fr

Tarkistus 5
Corinne Lepage

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. on tyytyväinen, että virasto on 
ilmoittanut aikovansa ottaa käyttöön 
taloudellisten etujen ennakko- ja 
jälkitarkastusjärjestelmän, jossa tietoja 
verrataan asiantuntijoiden kansallisella 
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tasolla toimittamiin ansioluetteloihin ja 
tietoihin; pyytää virastoa ilmoittamaan 
talousarvion valvontaviranomaiselle 
uuden järjestelmän käyttöönottoa 
koskevan täsmällisen aikataulun;

Or. fr

Tarkistus 6
Corinne Lepage

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. yhtyy viraston näkemykseen, jonka 
mukaan ilmoitettujen etujen 
luotettavuuden ja totuudenmukaisuuden 
korkea taso voidaan saavuttaa vain, jos 
lääkeyhtiöt itse julkistavat luettelon 
asiantuntijoista ja tutkimuskeskuksista, 
joiden kanssa ne ovat tehneet yhteistyötä, 
sekä niiden välisten taloudellisten 
kytkösten määrän; yhtyy viraston 
näkemykseen, jonka mukaan on tarpeen 
tutkia lainsäädäntöaloitteen 
tarkoituksenmukaisuutta tällä alalla;

Or. fr

Tarkistus 7
Corinne Lepage

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. ymmärtää, että virasto haluaa pitää 
yhteyttä sidosryhmiin, mutta pitää 
riittämättöminä tietoja, jotka koskevat sen 
osallistumista Organisation for 
Professionals in Regulatory Affairs 
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-sääntelyasiantuntijajärjestön (TOPRA) 
kaltaisten yksityisten järjestöjen 
konferenssien järjestelyihin; pyytää 
virastoa kertomaan talousarvion 
valvontaviranomaiselle, osallistuuko se 
taloudellisesti tapahtumien järjestelyihin 
kyseisen järjestön kanssa;

Or. fr

Tarkistus 8
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. toteaa jälleen kerran, että 
tilintarkastustuomioistuin esitti 
määrärahasiirtoja, tietotekniikka-alan 
sopimuksia ja kansallisten viranomaisten 
toimittamia palveluita koskevaa 
korvausjärjestelmää koskevia 
huomautuksia, mutta totesi samaan aikaan, 
että viraston tilinpäätös 
varainhoitovuodelta 2010 on luotettava, 
laillinen ja asianmukainen;

6. toteaa jälleen kerran, että 
tilintarkastustuomioistuin esitti 
määrärahasiirtoja, tietotekniikka-alan 
sopimuksia ja kansallisten viranomaisten 
toimittamia palveluita koskevaa 
korvausjärjestelmää koskevia 
huomautuksia, mutta totesi näistä 
epäjohdonmukaisuuksista huolimatta
samaan aikaan, että viraston tilinpäätös 
varainhoitovuodelta 2010 on luotettava, 
laillinen ja asianmukainen;

Or. en

Tarkistus 9
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. panee yleisesti ottaen tyytyväisenä 
merkille, että yhteisestä lausumasta on 
päästy sopimukseen ja Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 

8. panee yleisesti ottaen tyytyväisenä 
merkille, että yhteisestä lausumasta on 
päästy sopimukseen ja Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
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yhteisen lähestymistavan hajautettuihin 
virastoihin; palauttaa mieliin, että tietyt 
vastuuvapauden kannalta merkittävät seikat 
on käsitelty ja pantu täytäntöön; uskoo, että 
yhteisen lähestymistavan seurantaa 
koskevassa etenemissuunnitelmassa 
tullaan kiinnittämään huomiota näihin 
seikkoihin;

yhteisen lähestymistavan hajautettuihin
virastoihin; palauttaa mieliin, että tietyt 
vastuuvapauden kannalta merkittävät seikat 
on käsitelty ja pantu täytäntöön; korostaa, 
että yhteisen lähestymistavan seurantaa 
koskevassa etenemissuunnitelmassa on 
kiinnitettävä huomiota näihin seikkoihin;

Or. en

Tarkistus 10
Corinne Lepage

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. toteaa, että päätös vastuuvapauden 
myöntämisestä EMA:n talousarvion 
toteuttamisesta ei voi perustua 
lisävaatimuksiin, kuten OECD:n 
suuntaviivoihin, sillä EU:n lainsäätäjä ei 
ole virallisesti pyytänyt näiden 
vaatimusten täytäntöönpanoa eikä 
virastoissa ole tehty niiden osalta
erityisjärjestelyjä vastuuvapausmenettelyn 
yhteydessä; kehottaa EU:n toimielimiä 
tutkimaan, onko toivottavaa sisällyttää 
täydentäviä suuntaviivoja mahdollisesti 
kaikkia EU:n toimielimiä ja elimiä 
koskevaan yhteiseen kehykseen ja 
sitoutua näihin suuntaviivoihin;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 11
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Lausuntoluonnos
9 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

9. toteaa, että päätös vastuuvapauden 
myöntämisestä EMA:n talousarvion 
toteuttamisesta ei voi perustua
lisävaatimuksiin, kuten OECD:n 
suuntaviivoihin, sillä EU:n lainsäätäjä ei 
ole virallisesti pyytänyt näiden 
vaatimusten täytäntöönpanoa eikä 
virastoissa ole tehty niiden osalta 
erityisjärjestelyjä vastuuvapausmenettelyn 
yhteydessä; kehottaa EU:n toimielimiä
tutkimaan, onko toivottavaa sisällyttää 
täydentäviä suuntaviivoja mahdollisesti
kaikkia EU:n toimielimiä ja elimiä 
koskevaan yhteiseen kehykseen ja sitoutua
näihin suuntaviivoihin;

9. toteaa, että päätöksen vastuuvapauden 
myöntämisestä EMA:n talousarvion 
toteuttamisesta pitäisi perustua OECD:n 
suuntaviivoihin, jotta voidaan varmistaa 
laadukkaat, kansainvälisesti tunnustetut 
tilinpäätös- ja tarkastusstandardit sekä 
taloudellisia tietoja koskevat standardit;
kehottaa EU:n toimielimiä sisällyttämään 
OECD:n suuntaviivat kaikkia EU:n 
toimielimiä ja elimiä koskevaan yhteiseen
toimintakehykseen ja sitoutumaan näihin 
suuntaviivoihin;

Or. en

Tarkistus 12
Kartika Tamara Liotard

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. toteaa, että päätös vastuuvapauden 
myöntämisestä EMA:n talousarvion 
toteuttamisesta ei voi perustua 
lisävaatimuksiin, kuten OECD:n 
suuntaviivoihin, sillä EU:n lainsäätäjä ei 
ole virallisesti pyytänyt näiden vaatimusten 
täytäntöönpanoa eikä virastoissa ole tehty 
niiden osalta erityisjärjestelyjä 
vastuuvapausmenettelyn yhteydessä; 
kehottaa EU:n toimielimiä tutkimaan, onko 
toivottavaa sisällyttää täydentäviä 
suuntaviivoja mahdollisesti kaikkia EU:n 
toimielimiä ja elimiä koskevaan yhteiseen 
kehykseen ja sitoutua näihin 
suuntaviivoihin;

9. toteaa, että päätös vastuuvapauden 
myöntämisestä EMA:n talousarvion 
toteuttamisesta ei voi perustua 
lisävaatimuksiin, kuten OECD:n 
suuntaviivoihin, sillä EU:n lainsäätäjä ei 
ole virallisesti pyytänyt näiden vaatimusten 
täytäntöönpanoa eikä virastoissa ole tehty 
niiden osalta erityisjärjestelyjä 
vastuuvapausmenettelyn yhteydessä; 
kehottaa EU:n toimielimiä ensisijaisesti
tutkimaan, onko toivottavaa sisällyttää 
täydentäviä suuntaviivoja mahdollisesti 
kaikkia EU:n toimielimiä ja elimiä 
koskevaan yhteiseen kehykseen ja sitoutua 
näihin suuntaviivoihin;

Or. en
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Tarkistus 13
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Lausuntoluonnos
10 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. katsoo, että käytettävissä olevien 
tietojen perusteella Euroopan lääkeviraston 
toimitusjohtajalle voidaan myöntää 
vastuuvapaus viraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010.

10. katsoo, että käytettävissä olevien 
tietojen perusteella Euroopan lääkeviraston 
toimitusjohtajalle ei voida myöntää 
vastuuvapautta viraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010.

Or. en


