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ET

ETTEPANEKUD

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

1. märgib, et 2012. aastal oli Euroopa Ravimiameti käsutuses 222 489 000 eurot, millest 
28 966 000 eurot olid toetused ELi eelarvest; on rahul sellega, et 590 olemasolevast 
ametikohast oli täidetud 575, ja märgib, et 2012. aasta lõpu seisuga töötas ametis 160 
lepingulist töötajat ja lähetatud riiklikku eksperti, mis on 17 võrra vähem kui 2011. aastal;

2. väljendab heameelt selle üle, et Euroopa Kontrollikoda andis teada, et Euroopa 
Ravimiameti 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud olid kõigis 
olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

3. võtab teadmiseks kolm kontrollikoja märkust, milles keskenduti raamatupidamise 
aastaaruande usaldusväärsusele, tehingute seaduslikkusele ja korrektsusele ning eelarve 
haldamisele; võtab teadmiseks ameti vastuse; peab täiesti piisavaks ameti antud selgitusi SAP 
raamatupidamissüsteemi juurutamise kohta, eesmärgiga määrata täpsemalt kindlaks kõikidest 
tasuliikidest saadav tulu, ning teavet ameti immateriaalse vara raamatupidamissüsteemi 
valideerimise kohta; peab vajalikuks märkida, et Euroopa Kohtu 19. novembri 2013. aasta 
otsusel töötajate palkade ja pensionide meetodi kohta aastal 2011 on tagajärjed 
paranduskoefitsiendi osas ka maksetele ning euro ja Inglise naela vahel kohaldatavale 
vahetuskursile, sest palkade kohandamise pakett hõlmab mõlemat küsimust; palub ametil 
tihedas koostöös komisjoniga leida töötajate huvidele vastav ja eeskirjadega kooskõlas olev 
lahendus; tunneb huvi, miks kohus ei ole kommenteerinud eelmistel aastatel koolidele 
makstud õppemaksu küsimust, ning toetab ameti seisukohti Euroopa kooli puudumise tõttu 
makstavate õppemaksude kohta; on võtnud teadmiseks, et 2013. aastal järgmisse aastasse 
ülekantav summa on väiksem kui 2010. ja 2011. aastal; on teadlik, et ülekandmine on osaliselt 
seotud uue kinnisvaraprojektiga; tuletab ametile siiski meelde eelarve aastasuse põhimõtet; 

4. kordab tähtsat rolli, mida amet inim- ja veterinaarravimite hindamise ja järelevalve 
kaudu inimeste ja loomade tervise kaitsmisel ja edendamisel täidab; väljendab heameelt 
huvide konflikti lahendamise poliitika üle, mille haldusnõukogu ajakohastas ja kinnitas 
viimati 2012. aastal.

5. soovitab olemasolevate andmete põhjal anda Euroopa Ravimiameti tegevdirektori 
tegevusele ameti 2012. aasta eelarve täitmisel heakskiidu.


