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ET

ETTEPANEKUD

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

1. rõhutab, et Euroopa Ravimiameti (EMA) eelarvet rahastatakse nii ELi eelarvest kui ka 
teenustasudest, mida farmaatsiatööstus maksab ühenduse müügiloa saamiseks või selle 
hoidmiseks; märgib ühtlasi, et ELi eelarve osakaal on vaid 18,7% kogueelarvest ning see 
näitaja on aastatega kahanenud (2005. aastal oli ELi eelarve osakaal 22,7%); rõhutab, et 
ameti käsutuses olnud eelarve kogumaht oli 194,389 miljonit eurot; 

2. tervitab ameti pingutusi pakkuda rohkem teadusalast nõu uute ravimite väljatöötamise 
varajastes etappides ja rahvatervise jaoks üliolulise tähtsusega ravimite hindamist 
kiirendavate meetmete juurutamist ning telemaatikaprogrammide arendamise ja 
rakendamise kiirendamist;

3. peab Euroopa Ravimiametit oluliste teadusalaste nõuannete, teadusuuringutel põhinevate 
soovituste, ravimite hindamise parimate tavade ja järelevalve teostamise allikaks 
Euroopas ning tervitab Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide panuseid õigusnormide 
ühtlustamiseks rahvusvahelisel tasandil;

4. on rahul harva kasutatavate ravimite määruse täitmisega ja julgustab ametit võtma 
jätkuvalt meetmeid, et näha ette soodustused nimetatud harva kasutatavate ravimite 
uuringuteks, arendamiseks ja turuleviimiseks;

5. võtab teadmiseks Euroopa Kontrollikoja märkused 2010. aasta eelarvesse üle kantud 
assigneeringute kohta seoses II jaotisega (Hooned, seadmed ja mitmesugused 
tegevuskulud); hindas ameti antud vastust nende tähelepanekute kohta ja avaldab 
heameelt ameti püüdluste üle vähendada ülekantavaid assigneeringuid; julgustab EMA-t 
seda protsessi jätkama, et kohaldada aastasuse põhimõtet täies mahus; 

6. võtab veel kord teadmiseks, et ameti poliitika on olnud sõlmida valuutavahetuse 
tärminlepinguid, et kindlustada osa oma halduseelarvest naelsterlingi vahetuskursi 
ebasoodsa kõikumise vastu; ootab ametilt selliste tehingute ettevaatlikku haldamist, et 
hoida ära selline valuutakursi muutusest tulenev kahjum nagu 2009. aastal saadud 0,9 
miljonit eurot; jälgib tähelepanelikult rahaga seotud muudetud poliitikat;

7. on olemasolevate andmete põhjal seisukohal, et Euroopa Ravimiameti tegevdirektori 
tegevusele EMA 2009. aasta eelarve täitmisel võib anda heakskiidu.


