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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Ravimiameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
(C7-0293/2013 – 2013/2215(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Ravimiameti 2012. aasta lõplikku raamatupidamise 
aastaaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2012 
raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega1,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – C7-
0054/2014),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis 
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)2, eriti selle 
artiklit 185,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, 
Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002)3, eriti selle artiklit 208,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 726/20044, millega 
asutatakse Euroopa ravimiamet, eriti selle artiklit 68,

– võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 
raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve 
suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002 artiklis 1855,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 
1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)6, eriti selle 
artiklit 108,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja 

1 ELT C 365, 13.12.2013, lk 150.
2 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
3 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
4 ELT L 136, 30.4.2004, lk 1.
5 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
6  ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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toiduohutuse komisjoni arvamust (A7-0227/2014),

1. annab heakskiidu Euroopa Ravimiameti tegevdirektori tegevusele ameti 2012. aasta 
eelarve täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle 
lahutamatu osa, Euroopa Ravimiameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja 
kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).
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2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Ravimiameti 2012. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta
(C7-0293/2013 – 2013/2215(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Ravimiameti 2012. aasta lõplikku raamatupidamise 
aastaaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2012 
raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega1,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – C7-
0054/2014),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis 
käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)2, eriti selle 
artiklit 185,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, 
Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 
1605/2002)3, eriti selle artiklit 208,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 726/200444, millega 
asutatakse Euroopa ravimiamet, eriti selle artiklit 68,

– võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 
raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve 
suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002 artiklis 1855,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 
1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)6, eriti selle 
artiklit 108,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja 

1 ELT C 365, 13.12.2013, lk 150.
2 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
3 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
4 ELT L 136, 30.4.2004, lk 1.
5 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
6  ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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toiduohutuse komisjoni arvamust (A7-0227/2014),

1. annab heakskiidu Euroopa Ravimiameti 2012. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemisele;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Ravimiameti 
tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle 
avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).
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3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Ravimiameti 2012. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmist käsitleva Euroopa Parlamendi otsuse lahutamatu osa
(C7-0293/2013 – 2013/2215(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Ravimiameti 2012. aasta lõplikku raamatupidamise 
aastaaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2012 
raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastustega,1

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2014. aasta soovitust (05849/2014 – C7-
0054/2014),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 
(mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)2, eriti 
selle artiklit 185,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, 
Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002)3, eriti selle artiklit 208,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 726/200444, millega 
asutatakse Euroopa ravimiamet, eriti selle artiklit 68,

– võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 
2343/2002 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste 
üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, 
Euratom) nr 1605/2002 artiklis 1855,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 
1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)6, eriti selle 
artiklit 108,

– võttes arvesse oma varasemaid eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevaid 
otsuseid ja resolutsioone,

1 ELT C 365, 13.12.2013, lk 150.
2 EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
3 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
4 ELT L 136, 30.4.2004, lk 1.
5 EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
6  ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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– võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjoni arvamust (A7-0227/2014),

A. arvestades, et Euroopa Ravimiameti (edaspidi „amet”) finantsaruannete kohaselt oli ameti 
2012. aasta lõplik eelarve 222 489 000 eurot, mis tähendab 2011. aastaga võrreldes 
6,52 % suurust kasvu;

B. arvestades, et finantsaruannete kohaselt oli ameti eelarvesse 2012. aastaks ette nähtud 
liidu rahalise toetuse kogusumma 31 341 107,18 eurot, mis tähendab 2011. aastaga 
võrreldes 6,50 % suurust vähenemist;

C. arvestades, et kontrollikoda märkis, et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti 
2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad 
tehingud seaduslikud ja korrektsed;

1. kordab veel kord, kui tähtsat rolli täidab amet inim- ja veterinaarravimite hindamise ja 
järelevalve kaudu inimeste ja loomade tervise kaitsmisel ja edendamisel;

2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

2. võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et eelmise aasta kommentaaride põhjal 
võetud parandusmeetmetest ühe seisuks on märgitud „lõpetatud”, ühe seisuks 
„alustamata” ja ühe seisuks „pooleli”;

3. võtab teadmiseks ameti esitatud teabe selle kohta, et

– alates juunist 2013 on kõikide uute ametissenimetatud ekspertide elektrooniliselt 
esitatud majanduslike huvide deklaratsioonide täitmise nõuetekohasust süstemaatiliselt 
eelkontrollitud ning selle tulemusena on tõestatud, et uued eksperdid esitasid oma 
elektroonilised majanduslike huvide deklaratsioonid korrektselt;

– 2013. aastal läbi viidud ekspertide huvide konfliktide lahendamise menetluse 
järelkontrollide käigus ilmnesid väikesed probleemid, mis ei mõjuta siiski ekspertide 
osalemist ameti tegevuses, ning see andis ametile kasulikku teavet oma sisekontrolli 
täiendavaks tõhustamiseks, kinnitades samal ajal ka ameti huvide konflikti lahendamise 
korra töökindlust;

Kommentaarid raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

4. märgib murega, et amet rakendab teenustasude ja nendega kaasnevate kulude 
kajastamisel eri kriteeriume ning et taotlustelt makstud teenustasusid kajastatakse 
lineaarselt teatud kindlaksmääratud perioodi vältel; märgib siiski, et taotluste 
liikmesriikide pädevates asutustes hindamise kulusid kajastatakse viitkuluna kuni hetkeni, 
mil teenuse osutamisel on jõutud konkreetse vahe-eesmärgini; on veendunud, et selline 
olukord on vastuolus tulude ja kulude vastavuse põhimõttega;

5. peab kahetsusväärseks, et amet ei ole veel heaks kiitnud immateriaalset põhivara 
käsitlevat raamatupidamissüsteemi, mis on kogu raamatupidamissüsteemi keskne osa 
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(võttes arvesse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengusse tehtud märkimisväärseid 
investeeringuid); palub ametil esitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
järelmeetmete raames teavet selles osas tehtud edusammude kohta;

Kommentaarid tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

6. märgib murelikult, et kõrgemate õppetasude katmiseks maksab amet töötajatele, kelle 
lapsed käivad alg-, põhi- või keskkoolis, lisaks Euroopa Liidu ametnike 
personalieeskirjades (edaspidi „personalieeskirjad”) ettenähtud õppetoetusele ka 
lisatoetust, mida maksti 2012. aastal ligikaudu 389 000 eurot; märgib, et 
personalieeskirjades ei ole selliseid toetusi ette nähtud ja seetõttu ei ole need kontrollikoja 
arvates eeskirjadega kooskõlas; tunnistab siiski, et kõnealune olukord tuleneb Euroopa 
kooli puudumisest linnas, kus amet asub, ning et nende lisatoetuste eesmärk on tagada 
ameti töötajate võrdne kohtlemine personalieeskirjade alusel;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

7. märgib, et ameti 2012. aasta eelarve täitmise määr oli I ja III jaotise puhul rahuldav; 
märgib murelikult, et II jaotise kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmise 
määr oli kõrge (27 %); võtab teadmiseks, et see tuleneb eelkõige 2014. aastasse 
kavandatud uutesse ruumidesse kolimisest (4 205 000 eurot) ning IKT-süsteemide 
arendamisest (1 596 000 eurot);

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

8. märgib, et 2013. aastasse ülekantud summa on väiksem kui 2010. ja 2011. aastal; 
tunnistab, et ülekandmine on osaliselt seotud uue kinnisvaraprojektiga; tuletab ametile 
meelde, kui tähis on järgida eelarve aastasuse põhimõtet;

Ümberpaigutused

9. märgib rahuloluga, et iga-aastase tegevusaruande ja kontrollikoja auditileidude kohaselt 
jäid 2012. aastal ümber paigutatud assigneeringute tase ja laad finantseeskirjadega lubatud 
piiridesse; tunnustab ametit eelarve hea planeerimise eest;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

10. märgib murelikult, et amet sõlmis 2012. aastal teenuste hankimiseks mitu raamlepingut; 
peab murettekitavaks asjaolu, et hankemenetluste puhul esines eeskirjade eiramisi, 
millega rikuti läbipaistvuse põhimõtet;

11. märgib, et kontrollikoda ei esitanud 2012. aasta auditiaruandes ameti 
töölevõtmismenetluste kohta ühtki kommentaari;

12. 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 isiku võrra vähem kui 2011. aastal;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus
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13. peab kiiduväärseks asjaolu, et amet korraldas teist aastat järjest huvide konfliktide teemal 
avaliku seminari, et määrata kindlaks õige tasakaal ameti tööga seotud ekspertide 
erapooletuse ja sõltumatuse tagamise ning parima võimaliku teadusliku ekspertiisi 
tagamise vahel;

14. võtab teadmiseks, et amet vaatas läbi teaduskomiteede liikmete ja ekspertide huvide 
konfliktide lahendamise poliitika ning et haldusnõukogu peaks selle 2014. aasta märtsis 
heaks kiitma; palub ametil tutvustada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavale institutsioonile kõnealust läbivaadatud poliitikat, kui see on vastu võetud;

15. märgib, et amet teeb tihedat koostööd mitmesuguste patsiendi-, tervishoiu- ja 
tarbijaorganisatsioonidega, et võtta arvesse ka nende seisukohti; kutsub ametit üles 
nõudma kõikide koostööd tegevate patsiendi-, tarbija- ja tervishoiuorganisatsioonide 
rahastamise üldsusele avalikustamist ning kontrollima nimetatud organisatsioonide 
huvide konfliktide puudumist;

Siseaudit
16. võtab teadmiseks ameti esitatud teabe selle kohta, et 2012. aastal viis komisjoni 

siseauditi talitus läbi ameti eelarve kavandamise ja koostamise tegevusauditi ning 
järelkontrollid seoses soovitustega, mis on esitatud sisekontrollistandardite, teadusliku 
nõu andmise, personalihalduse, 2010. aasta järelauditi ja ameti auditite tegevuspidevuse 
kohta; märgib, et eelarve kavandamise ja koostamise auditis tõsteti esile selliseid 
tugevusi nagu tulude prognoosimine ja jälgimine, ühtlasi esitati selles ka seitse 
soovitust, millest kaks olid väga olulised ja viis olulised; võtab teadmiseks, et juhatus 
oli kõikide soovitustega nõus ning amet on koostanud tegevuskava, mida siseauditi 
talitus peab piisavaks; märgib, et järelauditi raames leiti, et kolm varasemate auditite 
soovitust on täielikult ellu viimata, kusjuures ühe tähtsusastet alandati (nüüd „oluline”);

Tulemuslikkus

17. nõuab, et amet edastaks oma töö tulemusi ja Euroopa kodanikele avaldatavat mõju 
käsitlevat teavet juurdepääsetaval viisil, peamiselt oma veebisaidi kaudu;

o

o o

18. viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete 
tähelepanekute osas oma … 2014. aasta resolutsioonile1 ametite tulemuste, 
finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2014).
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23.1.2014

KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Ravimiameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
(2013/2215(DEC))

Arvamuse koostaja: Jutta Haug

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; soovib rõhutada, et see summa moodustab 
0,021% 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 piisavaks ameti antud selgitusi SAP 
raamatupidamissüsteemi juurutamise kohta, eesmärgiga määrata täpsemalt kindlaks 
kõikidest tasuliikidest saadav tulu, ning teavet ameti immateriaalse vara 
raamatupidamissüsteemi valideerimise kohta; märgib, 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; nõuab, et amet leiaks tihedas koostöös komisjoniga töötajate huvidele vastava 
ja eeskirjadega kooskõlas oleva lahenduse; 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 
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2010. ja 2011. aastal; on teadlik, et ülekandmine on osaliselt seotud uue 
kinnisvaraprojektiga; tuletab ametile meelde eelarve aastasuse põhimõtet;

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

5. soovitab uurida, kas eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlev otsus peaks 
põhinema OECD suunistel, et tagada kvaliteetsete rahvusvaheliselt tunnustatud 
raamatupidamis-, auditi- ja finantsaruandlusstandardite järgimine; palub ELi 
institutsioonidel lisada OECD suunised kõigi ELi institutsioonide ja asutuste ühtsesse 
raamistikku ja neid järgida, kui hindamisel seda soovitatakse;

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