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 ET 

Muudatusettepanek  1 

Bart Staes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu otsus 1 

Punkt 1 

 
Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek 

1. annab heakskiidu Euroopa 

Ravimiameti tegevdirektori tegevusele 

ameti 2016. aasta eelarve täitmisel / lükkab 

edasi otsuse tegemise heakskiidu andmise 

kohta Euroopa Ravimiameti 

tegevdirektori tegevusele ameti 2016. 

aasta eelarve täitmisel; 

1. annab heakskiidu Euroopa 

Ravimiameti tegevdirektori tegevusele 

ameti 2016. aasta eelarve täitmisel; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  2 

Monica Macovei 

 

Ettepanek võtta vastu otsus 1 

Punkt 1 

 
Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek 

1. annab heakskiidu Euroopa 

Ravimiameti tegevdirektori tegevusele 

ameti 2016. aasta eelarve täitmisel / lükkab 

edasi otsuse tegemise heakskiidu andmise 

kohta Euroopa Ravimiameti 

tegevdirektori tegevusele ameti 2016. 

aasta eelarve täitmisel; 

1. annab heakskiidu Euroopa 

Ravimiameti tegevdirektori tegevusele 

ameti 2016. aasta eelarve täitmisel; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  3 

Ryszard Czarnecki, Notis Marias, Raffaele Fitto, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Ettepanek võtta vastu otsus 1 

Punkt 1 
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Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek 

1. annab heakskiidu Euroopa 

Ravimiameti tegevdirektori tegevusele 

ameti 2016. aasta eelarve täitmisel / 

lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu 

andmise kohta Euroopa Ravimiameti 

tegevdirektori tegevusele ameti 2016. aasta 

eelarve täitmisel; 

1. lükkab edasi otsuse heakskiidu 

andmise kohta Euroopa Ravimiameti 

tegevdirektori tegevusele ameti 2016. aasta 

eelarve täitmisel; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  4 

Bart Staes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Ettepanek võtta vastu otsus 2 

Punkt 1 

 
Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek 

1. annab heakskiidu Euroopa 

Ravimiameti 2016. aasta 

raamatupidamiskontode sulgemisele / 

lükkab edasi Euroopa Ravimiameti 2016. 

aasta raamatupidamiskontode sulgemise; 

1. annab heakskiidu Euroopa 

Ravimiameti 2016. aasta 

raamatupidamiskontode sulgemisele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  5 

Bart Staes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 2 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

2. märgib, et kontrollikoja aruande 

kohaselt ei ole alates uue elektroonilise 

raamatupidamissüsteemi 

kasutuselevõtmisest 2011. aastal aruandlus 

kulukohustuste töövoo ja kasutamise üle 

olnud piisavalt läbipaistev; peab 

2. märgib, et kontrollikoja aruande 

kohaselt ei ole alates uue elektroonilise 

raamatupidamissüsteemi 

kasutuselevõtmisest 2011. aastal aruandlus 

kulukohustuste töövoo ja kasutamise üle 

olnud piisavalt läbipaistev; peab 
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kahetsusväärseks, et kuigi ametit teavitati 

probleemist korduvalt, ei ole 

parandusmeetmeid ikka veel võetud; palub 

ametil rakendada parandusmeetmed 2018. 

aastal võimalikult peatselt ja anda eelarve 

täitmisele heakskiidu andmise eest 

vastutavale institutsioonile nende 

rakendamise kohta aru; 

kahetsusväärseks, et kuigi ametit teavitati 

probleemist korduvalt, ei ole 

parandusmeetmeid ikka veel võetud; võtab 

teadmiseks ameti selgituse, et juhindudes 

kontrollikoja soovitustest, töötab ta 

praegu oma finantssüsteemi 

aruandefunktsiooni täiustamise kallal; 
palub ametil rakendada parandusmeetmed 

2018. aastal võimalikult peatselt ja anda 

eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 

vastutavale institutsioonile nende 

rakendamise kohta aru; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  6 

Petri Sarvamaa 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

3. märgib, et kontrollikoja aruande 

kohaselt sõlmis amet ekspertide 

majutamiseks 25 Londoni hotellis lepingud 

äriühingutele mõeldud hindadega, ilma 

konkurentsipõhist hankemenetlust 

kasutamata; märgib, et kuue hotelli puhul 

ületasid 2016. aastal tehtud maksed 

finantsmääruse piirmäära ja et sel juhul 

oleks tulnud kasutada avatud või piiratud 

konkurentsipõhist hankemenetlust; märgib 

murega, et kuus äriühingutele mõeldud 

hindadega lepingut ja nendega seotud 

2016. aasta maksed (kokku umbes 2 100 

000 eurot) on seega eeskirjadevastased; 

märgib, et ameti vastuse kohaselt töötab ta 

aastatel 2017–2018 välja ja rakendab 

hotellibroneeringute lahenduse; palub, et 

amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu 

andmise eest vastutavale institutsioonile 

selle lahenduse rakendamisest aru; 

3. märgib murega, et kontrollikoja 

aruande kohaselt sõlmis amet ekspertide 

majutamiseks 25 Londoni hotellis lepingud 

äriühingutele mõeldud hindadega, ilma 

konkurentsipõhist hankemenetlust 

kasutamata; märgib, et kuue hotelli puhul 

ületasid 2016. aastal tehtud maksed 

finantsmääruse piirmäära ja et sel juhul 

oleks tulnud kasutada avatud või piiratud 

konkurentsipõhist hankemenetlust; 

väljendab kahetsust selle üle, et kuus 

äriühingutele mõeldud hindadega lepingut 

ja nendega seotud 2016. aasta maksed 

(kokku umbes 2 100 000 eurot) on seega 

eeskirjadevastased; märgib, et ameti 

vastuse kohaselt töötab ta aastatel 2017–

2018 välja ja rakendab hotellibroneeringute 

lahenduse; palub, et amet annaks eelarve 

täitmisele heakskiidu andmise eest 

vastutavale institutsioonile selle lahenduse 

rakendamisest aru; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  7 

Petri Sarvamaa 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. peab kahetsusväärseks, et kõigi 

31. detsembril 2016 täidetud ametikohtade 

jaotus (lepingulised töötajad kaasa 

arvatud) ei olnud sooliselt tasakaalus, sest 

naisi oli 69 % ja mehi 31 %; märgib siiski, 

et ameti kõrgema juhtkonna 29 liikmest 14 

(48 %) on naised; kutsub ametit üles soolist 

tasakaalu uute töötajate värbamisel arvesse 

võtma ning teavitama eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise eest vastutavat 

institutsiooni järgmise eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise menetluse käigus 

2017. ja 2018. aasta lõpuks tehtud 

edusammudest; 

9. peab kahetsusväärseks, et kõigi 

31. detsembril 2016 täidetud ametikohtade 

jaotuses (lepingulised töötajad kaasa 

arvatud) oli naisi 69 % ja mehi 31 %; 

märgib siiski, et ameti kõrgema juhtkonna 

29 liikmest 14 (48 %) on naised; kutsub 

ametit üles soolist tasakaalu uute töötajate 

värbamisel arvesse võtma ning teavitama 

eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest 

vastutavat institutsiooni järgmise eelarve 

täitmisele heakskiidu andmise menetluse 

käigus 2017. aasta lõpuks tehtud 

edusammudest; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  8 

Bart Staes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 14 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

14. märgib, et kontrollikoja aruande 

kohaselt on ametis alates 2014. aastast 

toimunud kaks suurt ümberkorraldust, 

sealhulgas kõrgema ja keskastme juhtide 

ametikohtade sisemine ümberjagamine; 

märgib lisaks, et IT ja halduse valdkondade 

põhitöötajate ümberpaigutamine ei olnud 

edukas, vaid seadis ameti ja selle tegevuse 

stabiilsuse märkimisväärsesse ohtu; märgib 

siiski, et ameti hinnangul ei põhjustanud 

14. märgib, et kontrollikoja aruande 

kohaselt on ametis alates 2014. aastast 

toimunud kaks suurt ümberkorraldust, 

sealhulgas kõrgema ja keskastme juhtide 

ametikohtade sisemine ümberjagamine; 

märgib lisaks, et IT ja halduse valdkondade 

põhitöötajate ümberpaigutamine ei olnud 

edukas, vaid seadis ameti ja selle tegevuse 

stabiilsuse märkimisväärsesse ohtu; märgib 

siiski, et ameti hinnangul ei põhjustanud 
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organisatsioonilised muudatused 

ebastabiilsust; märgib lisaks, et ametil 

puudub süsteem oskuste kättesaadavuse 

analüüsimiseks, lünkade tuvastamiseks 

ning vajalike töötajate värbamiseks ja 

jaotamiseks; palub ametil pöörata 

kõnealustele küsimustele erilist tähelepanu, 

parandada inimressursside haldamist ja 

anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise 

eest vastutavale institutsioonile aru; 

ebastabiilsust organisatsioonilised 

muudatused, mille eesmärk oli 

suurendada töö tõhusust ja parandada 

strateegiliste eesmärkide saavutamist ning 

mida toetas ameti haldusnõukogu; märgib 

lisaks, et ametil puudub süsteem oskuste 

kättesaadavuse analüüsimiseks, lünkade 

tuvastamiseks ning vajalike töötajate 

värbamiseks ja jaotamiseks; palub ametil 

pöörata kõnealustele küsimustele erilist 

tähelepanu, parandada inimressursside 

haldamist ja anda eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise eest vastutavale 

institutsioonile aru; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  9 

Bart Staes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 16 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

16. tuletab kontrollikoja aruande põhjal 

meelde, et 2014. aastal kirjutas komisjon 

enam kui 50 ELi institutsiooni ja organi 

(amet kaasa arvatud) nimel alla ühe 

töövõtjaga raamlepingule tarkvara ja 

litsentside soetamiseks ning IT-hoolduseks 

ja sellealaseks nõustamiseks; märgib, et 

raamlepingu sõlminud töövõtja tegutseb 

vahendajana ameti ja selle vajaduste 

täitmiseks sobivate tarnijate vahel; võtab 

teadmiseks, et vahendamisteenuse eest on 

raamlepingu sõlminud töövõtjal õigus 

vahendustasule, mis moodustab 2–9 % 

tarnijate hindadest; märgib, et 2016. aastal 

moodustasid maksed raamlepingu 

sõlminud töövõtjale kokku 8 900 

000 eurot; peab kahetsusväärseks, et amet 

ei kontrollinud süstemaatiliselt hindu ja 

vahendustasusid ega võrrelnud neid 

tarnijate hinnapakkumiste ja töövõtjale 

16. tuletab kontrollikoja aruande põhjal 

meelde, et 2014. aastal kirjutas komisjon 

enam kui 50 ELi institutsiooni ja organi 

(amet kaasa arvatud) nimel alla ühe 

töövõtjaga raamlepingule tarkvara ja 

litsentside soetamiseks ning IT-hoolduseks 

ja sellealaseks nõustamiseks; märgib, et 

raamlepingu sõlminud töövõtja tegutseb 

vahendajana ameti ja selle vajaduste 

täitmiseks sobivate tarnijate vahel; võtab 

teadmiseks, et vahendamisteenuse eest on 

raamlepingu sõlminud töövõtjal õigus 

vahendustasule, mis moodustab 2–9 % 

tarnijate hindadest; märgib, et 2016. aastal 

moodustasid maksed raamlepingu 

sõlminud töövõtjale kokku 8 900 

000 eurot; peab kahetsusväärseks, et amet 

ei kontrollinud süstemaatiliselt hindu ja 

vahendustasusid ega võrrelnud neid 

tarnijate hinnapakkumiste ja töövõtjale 
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esitatud arvetega; palub ametil pöörata 

sellistele küsimustele erilist tähelepanu, 

kontrollida korrapäraselt hindu ja uurida 

võimalusi oma tegevuse 

kokkuhoidlikumaks muutmiseks; 

esitatud arvetega; märgib siiski, et pärast 

kontrollikoja 2017. aasta oktoobri 

järeldust uuris amet juhtumit, mille 

tulemusena tunnistas töövõtja oma viga ja 

oodatakse ligikaudu 12 000 euro 

tagasimaksmist; märgib ka, et pärast 

2017. aasta oktoobrit on amet kehtestanud 

konkreetsed sisejuhised; need juhised 

hõlmavad tootekategooria süstemaatilisi 

kontrolle ja seotud vahendustasusid iga 

Comparexilt saadud noteeringu puhul, 

mille maksumus on üle 60 000 euro; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  10 

Dennis de Jong 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 16 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 16 a. kinnitab ameti väidet, et taotluse 

esitamise eelsed koosolekud aitavad kaasa 

ravimite väljatöötamisele; märgib, et 

taotluse esitamise eelsetel koosolekutel 

täidavad inimravimikomitee eksperdid nii 

konsultandi kui ka müügiloa taotluste 

hindaja ülesannet; palub, et kui 

müügiluba on antud, avaldaks amet 

vähemalt loetelu taotluse esitamisele 

eelnenud tegevustest; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  11 

Dennis de Jong 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 16 b (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 
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 16 b. tunnistab, et müügiloa taotluste 

andmine põhineb kolmel kriteeriumil: 

tõhusus, kvaliteet ja ohutus; märgib, et 

lisada tuleks neljast nõue – terapeutiline 

lisaväärtus, võrreldes ravimit 

platseebodega võrdlemise asemel parima 

olemasoleva ravimiga; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  12 

Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Richard Sulík, Petri Sarvamaa, 

Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 19 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

19. võtab rahuloluga teadmiseks, et 

kõigi haldusnõukogu liikmete huvide 

deklaratsioonid ja elulookirjeldused on 

avaldatud ameti veebisaidil; märgib, et 

2016. aastal ei algatatud haldusnõukogu 

liikmete suhtes kordagi usalduse 

kuritarvitamise korral kohaldatavat 

menetlust; 

19. võtab rahuloluga teadmiseks, et 

kõigi haldusnõukogu liikmete 

elulookirjeldused ja huvide 

deklaratsioonid on avaldatud ameti 

veebisaidil; märgib, et 2016. aastal ei 

algatatud haldusnõukogu liikmete suhtes 

kordagi usalduse kuritarvitamise korral 

kohaldatavat menetlust; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  13 

Dennis de Jong 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 20 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 20 a. palub ametilt selgitusi IT-

projektidesse IT-konsultantide palkamise 

ja nendest sõltumise kohta; märgib, et 

enne projektide algust ei kehtestatud 

metoodikat; see mõjutab juhtkonnapoolset 

järelevalvet ja seiret; väljendab muret 
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väliskonsultantide piiratud järelevalve 

pärast, mis on tingitud kasutatavatest 

lepingutest ja tõsiasjast, et töö toimub 

väljaspool ametit ja teistes liikmesriikides, 

mis põhjustab seetõttu projektide 

rakendamise hilinemist; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  14 

Monica Macovei, Dennis de Jong 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 20 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 20 a. märgib, et ameti asukoha 

muutmine võib kaasa tuua töötajate 

lahkumise ametist; palub seetõttu ametil 

tagada, et iga juhtumi puhul kohaldatakse 

rangelt nn pöördukse eeskirju; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  15 

Monica Macovei 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 22 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

22. võtab teadmiseks, et amet võttis 

2014. aasta novembris vastu komisjoni 

suunised asutusesisese rikkumistest 

teatamise kohta; tunneb heameelt selle üle, 

et 2017. aasta märtsis võttis ameti 

haldusnõukogu vastu välistest allikatest 

saadud ja ameti kohustusi puudutavate 

teadete käsitlemise korra (st asutusevälise 

rikkumistest teatamise eeskirja); 

22. võtab teadmiseks, et amet võttis 

2014. aasta novembris vastu komisjoni 

suunised asutusesisese rikkumistest 

teatamise kohta; tunneb heameelt selle üle, 

et 2017. aasta märtsis võttis ameti 

haldusnõukogu vastu välistest allikatest 

saadud ja ameti kohustusi puudutavate 

teadete käsitlemise korra (st asutusevälise 

rikkumistest teatamise eeskirja); palub 

sisekontrolli üksusel teha koostöös 

osakonnajuhatajatega pistelisi kontrolle, 



 

AM\1146770ET.docx 11/15 PE618.255v01-00 

 ET 

et tugevdada kahtlustäratava käitumise 

avastamise ja heidutamise meetmeid; 

soovitab lasta ametil oma huvide konflikti 

poliitikat sõltumatult hinnata; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  16 

Benedek Jávor, Bart Staes 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 22 a (uus) 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 22 a. osutab vajadusele luua piisavate 

eelarvevahenditega avalikustamise, 

nõuande- ja suunamise asutus, et aidata 

rikkumisest teatajail kasutada õigeid 

kanaleid võimalikest liidu finantshuve 

kahjustavatest eeskirjade rikkumistest 

teatamiseks, kaitstes samal ajal nende 

konfidentsiaalsust ja pakkudes vajalikku 

tuge ja nõu; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  17 

Monica Macovei 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 23 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

23. võtab ameti esitatud andmete põhjal 

teadmiseks, et 2016 . aastal ei 

registreerinud amet ühtegi asutusesisest 

rikkumisest teatamise juhtumit, välistest 

allikatest aga saadi 18 teadet väidetavate 

regulatiivse iseloomuga rikkumiste kohta, 

mis võivad rahvatervisele kahjulikku mõju 

avaldada; märgib, et amet uuris iga 

23. võtab ameti esitatud andmete põhjal 

teadmiseks, et 2016 . aastal ei 

registreerinud amet ühtegi asutusesisest 

rikkumisest teatamise juhtumit, välistest 

allikatest aga saadi 18 teadet väidetavate 

regulatiivse iseloomuga rikkumiste kohta, 

mis võivad rahvatervisele kahjulikku mõju 

avaldada; märgib, et amet uuris iga 
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nimetatud teadet, kuid ei tuvastanud ühtki 

ohutuse või tõhususe probleemi, mis oleks 

eeldanud vajadust võtta konkreetseid 

reguleerivaid meetmeid; 

nimetatud teadet, kuid ei tuvastanud ühtki 

ohutuse või tõhususe probleemi, mis oleks 

eeldanud vajadust võtta konkreetseid 

reguleerivaid meetmeid; tunnistab, et 

sisemenetlustest ei piisa probleemide või 

rikkumiste väljaselgitamiseks; kutsub 

ametit üles edastama sellised juhtumid 

sõltumatule asutusele; 

Or. en 

 

Muudatusettepanek  18 

Petri Sarvamaa 

 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 24 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

24. märgib, et amet sai 2016. aastal 823 

dokumentidele juurdepääsu taotlust, mis on 

20 % rohkem kui 2015. aastal; märgib, et 

amet vastas 678 taotlusele ja andis täieliku 

juurdepääsu 542 taotluse peale, 17 taotlust 

rahuldati ainult osaliselt ning 44 taotlust 

lükati tagasi; märgib, et ameti esitatud 

põhjus, miks 21 taotluse puhul 

dokumentidele juurdepääsu andmisest 

keelduti, oli ärihuvide kaitse; kutsub ametit 

üles tagama, et kui ta otsustab ärihuvide 

kaitsmise eesmärgil dokumentidele 

juurdepääsu piirata, võtaks ta tõsiselt 

arvesse ka liidu ja selle kodanike 

tervisehuve; 

24. märgib, et amet sai 2016. aastal 823 

dokumentidele juurdepääsu taotlust, mis on 

20 % rohkem kui 2015. aastal; märgib, et 

amet vastas 678 taotlusele ja andis täieliku 

juurdepääsu 542 taotluse peale, 17 taotlust 

rahuldati ainult osaliselt ning 44 taotlust 

lükati tagasi; märgib, et ameti esitatud 

põhjus, miks 21 taotluse puhul 

dokumentidele juurdepääsu andmisest 

keelduti, oli ärihuvide kaitse; kutsub ametit 

üles tagama, et kui ta otsustab ärihuvide 

kaitsmise eesmärgil dokumentidele 

juurdepääsu piirata, võtaks ta tõsiselt 

arvesse ka liidu ja selle kodanike 

tervisehuve, kohaldades asjaomaseid 

reegleid ja eeskirju; 

Or. en 
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Tulemuspõhine eelarvestamine Peamised saavutused 

Or. en 
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Petri Sarvamaa 
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Punkt 30 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

30. märgib eelkõige, et ametit ootavad 

2018.–2020. aastal ees täiendav 

töökoormus ja eelarvevajadused seoses 

ümberpaigutamis- ja üleminekuperioodiga, 

mis tuleneb Ühendkuningriigi otsusest 

liidust välja astuda; palub komisjonil teha 

sellel ajavahemikul kättesaadavaks rohkem 

töötajaid ja eelarvevahendeid, tagamaks, et 

amet saab jätkata oma ülesannete tõhusat 

täitmist ja alustada kõiki tegevusi, mida on 

vaja 2019. aastal toimuva 

ümberpaigutamise ettevalmistuseks; teeb 

õigusaktide piires ja usaldusväärset 

finantsjuhtimist silmas pidades ühtlasi 

ettepaneku anda ametile luba luua 

maksutulude baasil eelarvereserv, millest 

katta nii ettenägematuid kui ka 

vahetuskursi ebasoodsast kõikumisest 

tulenevaid kulusid, mis võivad 2018. aastal 

ja pärast seda tekkida; 

30. märgib eelkõige, et ametit ootavad 

2018.–2020. aastal ees täiendav 

töökoormus ja eelarvevajadused seoses 

ümberpaigutamis- ja üleminekuperioodiga, 

mis tuleneb Ühendkuningriigi otsusest 

liidust välja astuda; palub komisjonil teha 

sellel ajavahemikul kättesaadavaks 

piisavalt töötajaid ja eelarvevahendeid, 

tagamaks, et amet saab jätkata oma 

ülesannete tõhusat täitmist ja alustada kõiki 

tegevusi, mida on vaja 2019. aastal 

toimuva ümberpaigutamise 

ettevalmistuseks; teeb õigusaktide piires ja 

usaldusväärset finantsjuhtimist silmas 

pidades ühtlasi ettepaneku anda ametile 

luba luua maksutulude baasil eelarvereserv, 

millest katta nii ettenägematuid kui ka 

vahetuskursi ebasoodsast kõikumisest 

tulenevaid kulusid, mis võivad 2018. aastal 

ja pärast seda tekkida; 

Or. en 
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 31 a. väljendab heameelt Euroopa 

Parlamendi lähetuse üle ameti ajutisse ja 

tulevasse peakorterisse Amsterdamis, et 

koguda ajakohast teavet kahekordse 

ümberpaigutamise edusammude ja 

kinnisvaraprojekti arengu kohta, ning 

toonitab Euroopa Parlamendi rolli uue 

peakorteri kohta otsuste tegemise 

protsessis; 

Or. en 
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Petri Sarvamaa 
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Punkt 33 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

33. märgib, et kahe Londonis asuva 

ameti kohta esitas kontrollikoda asjaolu 

rõhutavad lõigud, mis puudutasid 

Ühendkuningriigi otsust Euroopa Liidust 

lahkuda; märgib, et ameti tulevast asukohta 

puudutavate otsuste tegemise ootuses 

kajastas amet oma finantsaruandes perioodi 

2017–2039 hinnangulise üürikulu (448 000 

000 eurot) tingimusliku kohustusena, sest 

üürileping ei sisalda lahkumisklauslit; 

märgib lisaks, et tingimuslikke kohustusi, 

mis on seotud ameti üleviimise muude 

kuludega (nagu töötajate ja nende perede 

ümberkolimine, meetmed, et vähendada 

võimalikku ametisisese ja 

Ühendkuningriigi põhise välise oskusteabe 

kaotust ja sellest tulenevat ohtu tegevuse 

järjepidevusele) ei ole veel kindlaks tehtud; 

palub ametil esitada eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise eest vastutavale 

institutsioonile ajakohastatud hinnang 

ümberpaigutamise kulude kohta, mis 

hõlmab praeguste ruumidega seotud 

kohustust; 

33. märgib, et kahe Londonis asuva 

ameti kohta esitas kontrollikoda asjaolu 

rõhutavad lõigud, mis puudutasid 

Ühendkuningriigi otsust Euroopa Liidust 

lahkuda; märgib, et ameti tulevast asukohta 

puudutavate otsuste tegemise ootuses 

kajastas amet oma finantsaruandes perioodi 

2017–2039 hinnangulise üürikulu (448 000 

000 eurot) tingimusliku kohustusena, sest 

üürileping ei sisalda lahkumisklauslit; 

nõuab tungivalt, et komisjon võtaks 

vastutuse nende absurdselt suurte 

kohustuste eest ja lepiks – koos ametiga – 

üürileandjaga kokku vastuvõetavad 

tingimused; märgib lisaks, et tingimuslikke 

kohustusi, mis on seotud ameti üleviimise 

muude kuludega (nagu töötajate ja nende 

perede ümberkolimine, meetmed, et 

vähendada võimalikku ametisisese ja 

Ühendkuningriigi põhise välise oskusteabe 

kaotust ja sellest tulenevat ohtu tegevuse 

järjepidevusele) ei ole veel kindlaks tehtud; 

palub ametil esitada eelarve täitmisele 

heakskiidu andmise eest vastutavale 



 

AM\1146770ET.docx 15/15 PE618.255v01-00 

 ET 

institutsioonile ajakohastatud hinnang 

ümberpaigutamise kulude kohta, mis 

hõlmab praeguste ruumidega seotud 

kohustust; 

Or. en 
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Punkt 34 

 
Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

34. juhib kontrollikoja aruande alusel 

tähelepanu sellele, et ameti 2016. aasta 

eelarvet rahastati 95 % ulatuses 

teenustasudest, mida maksavad 

ravimitööstusettevõtjad, ning 5 % ulatuses 

liidu vahenditest; võtab teadmiseks, et 

Ühendkuningriigi otsus EList välja 

astuda võib tulevikus ameti tulusid 

vähendada; 

34. juhib kontrollikoja aruande alusel 

tähelepanu sellele, et ameti 2016. aasta 

eelarvet rahastati 95 % ulatuses 

teenustasudest, mida maksavad 

ravimitööstusettevõtjad, ning 5 % ulatuses 

liidu vahenditest; rõhutab, et võrreldes 

2015. aastaga ravimitööstusettevõtjate 

rahaline osalus 2016. aastal kasvas, ja 

väljendab muret tööstuse mõju pärast, 

mida selline sõltuvus ametile avaldab; 

Or. en 

 


