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Tarkistus  1 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus päätökseksi 1 

1 kohta 

 
Ehdotus päätökseksi Tarkistus 

1. myöntää Euroopan lääkeviraston 

toimitusjohtajalle vastuuvapauden viraston 

talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2016 / lykkää päätöstä 

vastuuvapauden myöntämisestä 

Euroopan lääkeviraston toimitusjohtajalle 

viraston talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2016; 

1. myöntää Euroopan lääkeviraston 

toimitusjohtajalle vastuuvapauden viraston 

talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2016; 

Or. en 

 

Tarkistus  2 

Monica Macovei 

 

Ehdotus päätökseksi 1 

1 kohta 

 
Ehdotus päätökseksi Tarkistus 

1. myöntää Euroopan lääkeviraston 

toimitusjohtajalle vastuuvapauden viraston 

talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2016 / lykkää päätöstä 

vastuuvapauden myöntämisestä 

Euroopan lääkeviraston toimitusjohtajalle 

viraston talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2016; 

1. myöntää Euroopan lääkeviraston 

toimitusjohtajalle vastuuvapauden viraston 

talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2016; 

Or. en 

 

Tarkistus  3 

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

 

Ehdotus päätökseksi 1 

1 kohta 
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Ehdotus päätökseksi Tarkistus 

1. myöntää Euroopan lääkeviraston 

toimitusjohtajalle vastuuvapauden 

viraston talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2016 / lykkää päätöstä 

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan 

lääkeviraston toimitusjohtajalle viraston 

talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2016; 

1. lykkää päätöstä vastuuvapauden 

myöntämisestä Euroopan lääkeviraston 

toimitusjohtajalle viraston talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016; 

Or. en 

 

Tarkistus  4 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Ehdotus päätökseksi 2 

1 kohta 

 
Ehdotus päätökseksi Tarkistus 

1. hyväksyy Euroopan lääkeviraston 

varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen 

/ lykkää Euroopan lääkeviraston 

varainhoitovuoden 2016 tilien 

päättämistä; 

1. hyväksyy Euroopan lääkeviraston 

varainhoitovuoden 2016 tilien päättämisen; 

Or. en 

 

Tarkistus  5 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

2 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

2. toteaa, että 

tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen 

mukaan sen jälkeen, kun uusi kirjanpidon 

tietojärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 

2011, sitoumusten käsittelystä ja käytöstä 

ei ole raportoitu riittävän avoimesti; pitää 

valitettavana, että vaikka asiasta on 

huomautettu virastolle toistuvasti, se ei ole 

2. toteaa, että 

tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen 

mukaan sen jälkeen, kun uusi kirjanpidon 

tietojärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 

2011, sitoumusten käsittelystä ja käytöstä 

ei ole raportoitu riittävän avoimesti; pitää 

valitettavana, että vaikka asiasta on 

huomautettu virastolle toistuvasti, se ei ole 
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ryhtynyt korjaaviin toimiin; kehottaa 

virastoa toteuttamaan korjaavat 

toimenpiteet mahdollisimman pian vuoden 

2018 aikana ja tiedottamaan niiden 

toteuttamisesta vastuuvapauden 

myöntävälle viranomaiselle; 

ryhtynyt korjaaviin toimiin; panee merkille 

viraston selityksen, jonka mukaan se 

pyrkii parhaillaan tehostamaan 

varainhoitojärjestelmänsä 

raportointitoimintoa 

tilintarkastustuomioistuimen suositusten 

mukaisesti; kehottaa virastoa toteuttamaan 

korjaavat toimenpiteet mahdollisimman 

pian vuoden 2018 aikana ja tiedottamaan 

niiden toteuttamisesta vastuuvapauden 

myöntävälle viranomaiselle; 

Or. en 

 

Tarkistus  6 

Petri Sarvamaa 

 

Päätöslauselmaesitys 

3 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

3. toteaa, että 

tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen 

mukaan virasto teki asiantuntijoiden 

majoittamista varten 25 lontoolaishotellin 

kanssa yrityshinnoittelusopimuksia ilman 

kilpailuun perustuvaa hankintamenettelyä; 

toteaa, että vuonna 2016 suoritetut maksut 

ylittivät kuuden hotellin kohdalla 

varainhoitoasetuksessa asetetun rajan, 

jonka ylittävistä hankinnoista on 

järjestettävä avoin tai rajoitettu kilpailuun 

perustuva hankintamenettely; toteaa 

huolestuneena, että tehdyt kuusi 

yrityshinnoittelusopimusta sekä niiden 

osalta vuonna 2016 suoritetut maksut, jotka 

ovat suuruudeltaan noin 2 100 000 euroa, 

ovat näin ollen sääntöjenvastaisia; toteaa, 

että viraston vastauksen mukaan se pyrkii 

löytämään ja toteuttamaan 

hotellivarauksiin liittyvän ratkaisun 

vuosien 2017–2018 aikana; kehottaa 

virastoa tiedottamaan vastuuvapauden 

myöntävälle viranomaiselle kyseisen 

ratkaisun täytäntöönpanosta; 

3. toteaa huolestuneena, että 

tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen 

mukaan virasto teki asiantuntijoiden 

majoittamista varten 25 lontoolaishotellin 

kanssa yrityshinnoittelusopimuksia ilman 

kilpailuun perustuvaa hankintamenettelyä; 

toteaa, että vuonna 2016 suoritetut maksut 

ylittivät kuuden hotellin kohdalla 

varainhoitoasetuksessa asetetun rajan, 

jonka ylittävistä hankinnoista on 

järjestettävä avoin tai rajoitettu kilpailuun 

perustuva hankintamenettely; pitää 

valitettavana, että tehdyt kuusi 

yrityshinnoittelusopimusta sekä niiden 

osalta vuonna 2016 suoritetut maksut, jotka 

ovat suuruudeltaan noin 2 100 000 euroa, 

ovat näin ollen sääntöjenvastaisia; toteaa, 

että viraston vastauksen mukaan se pyrkii 

löytämään ja toteuttamaan 

hotellivarauksiin liittyvän ratkaisun 

vuosien 2017–2018 aikana; kehottaa 

virastoa tiedottamaan vastuuvapauden 

myöntävälle viranomaiselle kyseisen 

ratkaisun täytäntöönpanosta; 

Or. en 
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Tarkistus  7 

Petri Sarvamaa 

 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. pitää valitettavana, että kaikkia 31. 

joulukuuta 2016 täytettyinä olleita toimia 

(sopimussuhteiset toimihenkilöt mukaan 

luettuina) koskeva sukupuolijakauma 

osoittaa, että tasapainoa ei ole saavutettu, 

sillä 69 prosenttia oli naisia ja 31 prosenttia 

miehiä; panee kuitenkin merkille, että 

viraston ylemmän johtohenkilöstön 29:sta 

jäsenestä 14 (48 prosenttia) on naisia; 

kehottaa virastoa ottamaan sukupuolten 

tasapuolista edustusta koskevan 

kysymyksen huomioon uuden henkilöstön 

palvelukseenoton yhteydessä ja 

tiedottamaan seuraavan 

vastuuvapausmenettelyn aikana 

vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle kalenterivuosien 2017 ja 

2018 lopussa saavutetusta edistyksestä; 

9. pitää valitettavana, että kaikkia 

31. joulukuuta 2016 täytettyinä olleita 

toimia (sopimussuhteiset toimihenkilöt 

mukaan luettuina) koskeva 

sukupuolijakauma oli 69 prosenttia naisia 

ja 31 prosenttia miehiä; panee kuitenkin 

merkille, että viraston ylemmän 

johtohenkilöstön 29 jäsenestä 14 (48 

prosenttia) on naisia; kehottaa virastoa 

ottamaan sukupuolten tasapuolista 

edustusta koskevan kysymyksen huomioon 

uuden henkilöstön palvelukseenoton 

yhteydessä ja tiedottamaan seuraavan 

vastuuvapausmenettelyn aikana 

vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle kalenterivuoden 2017 

lopussa saavutetusta edistyksestä; 

Or. en 

 

Tarkistus  8 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

14 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

14. toteaa, että 

tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen 

mukaan virastossa on toteutettu vuoden 

2014 jälkeen kaksi suurta 

organisaatiouudistusta, joiden yhteydessä 

ylimmän ja keskijohdon toimet on jaettu 

sisäisesti uudelleen; toteaa lisäksi, että IT-

alan ja hallinnon avainhenkilöstön siirto 

uusiin tehtäviin ei ollut onnistunut, mistä 

14. toteaa, että 

tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen 

mukaan virastossa on toteutettu 

vuoden 2014 jälkeen kaksi suurta 

organisaatiouudistusta, joiden yhteydessä 

ylimmän ja keskijohdon toimet on jaettu 

sisäisesti uudelleen; toteaa lisäksi, että IT-

alan ja hallinnon avainhenkilöstön siirto 

uusiin tehtäviin ei ollut onnistunut, mistä 
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aiheutui olennainen epävakauden riski 

virastolle ja sen toiminnoille; toteaa 

kuitenkin, että virasto katsoo, etteivät 

organisaatiomuutokset haitanneet 

toiminnan vakautta; toteaa lisäksi, ettei 

käytössä ole myöskään järjestelmää, jonka 

avulla voitaisiin analysoida saatavilla 

olevia taitoja, havaita puutteita sekä ottaa 

palvelukseen ja nimetä tehtäviin sopivaa 

henkilöstöä; kehottaa virastoa 

kiinnittämään erityistä huomiota näihin 

kysymyksiin, parantamaan 

henkilöstöhallintoaan ja raportoimaan 

näistä asioista vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle; 

aiheutui olennainen epävakauden riski 

virastolle ja sen toiminnoille; toteaa 

kuitenkin, että virasto katsoo, ettei sen 

toiminnan vakaus kärsinyt 

organisaatiomuutoksista, joiden 

tarkoituksena oli tehostaa toimintaa ja 

strategisten tavoitteiden saavuttamista ja 

joilla oli viraston hallintoneuvoston tuki; 

toteaa lisäksi, ettei käytössä ole myöskään 

järjestelmää, jonka avulla voitaisiin 

analysoida saatavilla olevia taitoja, havaita 

puutteita sekä ottaa palvelukseen ja nimetä 

tehtäviin sopivaa henkilöstöä; kehottaa 

virastoa kiinnittämään erityistä huomiota 

näihin kysymyksiin, parantamaan 

henkilöstöhallintoaan ja raportoimaan 

näistä asioista vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle; 

Or. en 

 

Tarkistus  9 

Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. toteaa, että 

tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen 

mukaan komissio teki vuonna 2014 yli 50 

unionin toimielimen ja elimen 

(lääkevirasto mukaan luettuna) nimissä 

yhden toimeksisaajan kanssa 

puitesopimuksen ohjelmistojen ja 

lisenssien hankinnasta sekä niihin 

liittyvästä tietoteknisestä tuesta ja 

konsulttipalveluista; toteaa, että 

puitesopimuksen toimeksisaaja toimii 

viraston ja tavarantoimittajien välisenä 

välittäjänä, joka voi edistää viraston 

tarpeiden täyttämistä; panee merkille, että 

puitesopimuksen toimeksisaajalla on 

oikeus tehdä 2–9 prosentin lisäys 

tavarantoimittajien hintoihin palkkiona 

tarjoamistaan välittäjäpalveluista; toteaa 

lisäksi, että puitesopimuksen 

16. toteaa, että 

tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen 

mukaan komissio teki vuonna 2014 yli 50 

unionin toimielimen ja elimen 

(lääkevirasto mukaan luettuna) nimissä 

yhden toimeksisaajan kanssa 

puitesopimuksen ohjelmistojen ja 

lisenssien hankinnasta sekä niihin 

liittyvästä tietoteknisestä tuesta ja 

konsulttipalveluista; toteaa, että 

puitesopimuksen toimeksisaaja toimii 

viraston ja tavarantoimittajien välisenä 

välittäjänä, joka voi edistää viraston 

tarpeiden täyttämistä; panee merkille, että 

puitesopimuksen toimeksisaajalla on 

oikeus tehdä 2–9 prosentin lisäys 

tavarantoimittajien hintoihin palkkiona 

tarjoamistaan välittäjäpalveluista; toteaa 

lisäksi, että puitesopimuksen 
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toimeksisaajalle vuonna 2016 suoritettujen 

maksujen kokonaismäärä oli 8 900 000 

euroa; pitää valitettavana, että virasto ei 

tarkistanut systemaattisesti hintoja ja 

lisäyksiä, jotka laskutettiin 

tavarantoimittajien puitesopimuksen 

toimeksisaajalle toimittamien 

hintatarjousten ja laskujen perusteella; 

kehottaa virastoa kiinnittämään erityistä 

huomiota tällaisiin seikkoihin, 

tarkistamaan hinnat säännöllisesti ja 

tarkastelemaan keinoja säästää paremmin 

toimintakuluissa; 

toimeksisaajalle vuonna 2016 suoritettujen 

maksujen kokonaismäärä oli 8 900 000 

euroa; pitää valitettavana, että virasto ei 

tarkistanut systemaattisesti hintoja ja 

lisäyksiä, jotka laskutettiin 

tavarantoimittajien puitesopimuksen 

toimeksisaajalle toimittamien 

hintatarjousten ja laskujen perusteella; 

panee kuitenkin merkille, että 

tilintarkastustuomioistuimen havaittua 

asian lokakuussa 2017 virasto tutki 

tapauksen, minkä johdosta toimeksisaaja 

myönsi virheensä ja siltä peritään takaisin 

noin 12 000 euroa; toteaa myös, että 

virasto otti lokakuusta 2017 alkaen 

käyttöön asiaa koskevat sisäiset ohjeet; 

toteaa, että näiden ohjeiden mukaan 

tuoteluokka ja siihen liittyvä lisäys 

tarkastetaan systemaattisesti aina, kun 

Comparexilta saadun hintatarjouksen 

arvo on yli 60 000 euroa; 

Or. en 

 

Tarkistus  10 

Dennis de Jong 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 16 a. panee viraston antamista tiedoista 

merkille, että hakemuksen toimittamista 

edeltävät kokoukset myötävaikuttavat 

lääkkeiden kehittämiseen; toteaa 

hakemuksen toimittamista edeltävien 

kokousten perusteella, että sen lisäksi, että 

ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 

käsittelevän komitean asiantuntijoita 

kuullaan, he myös arvioivat 

myyntilupahakemukset; kehottaa virastoa 

vähintäänkin julkaisemaan luettelon 

hakemuksen toimittamista edeltävistä 

toimista sen jälkeen, kun myyntilupa on 

myönnetty; 

Or. en 
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Tarkistus  11 

Dennis de Jong 

 

Päätöslauselmaesitys 

16 b kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 16 b. toteaa, että 

myyntilupahakemuksen hyväksyminen 

perustetaan kolmeen kriteeriin: laatu, 

turvallisuus ja teho; pitää tarpeellisena 

ottaa käyttöön neljäskin peruste: 

terapeuttinen lisäarvo, joka määritetään 

vertaamalla lääkettä parhaaseen 

saatavilla olevaan lääkkeeseen eikä 

lumelääkkeeseen; 

Or. en 

 

Tarkistus  12 

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

Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský 

 

Päätöslauselmaesitys 

19 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

19. panee tyytyväisyydellä merkille, 

että kaikkien hallintoneuvoston jäsenten 

sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset on 

julkaistu viraston verkkosivustolla; toteaa, 

että vuonna 2016 ei aloitettu mitään 

hallintoneuvoston jäsenten 

luottamusaseman väärinkäyttöä koskevia 

menettelyjä; 

19. panee tyytyväisyydellä merkille, 

että kaikkien hallintoneuvoston jäsenten 

ansioluettelot ja sidonnaisuuksia koskevat 

ilmoitukset on julkaistu viraston 

verkkosivustolla; toteaa, että vuonna 2016 

ei aloitettu mitään hallintoneuvoston 

jäsenten luottamusaseman väärinkäyttöä 

koskevia menettelyjä; 

Or. en 

 

Tarkistus  13 

Dennis de Jong 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 a kohta (uusi) 
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 20 a. pyytää virastoa antamaan 

selvityksen IT-konsulttien palkkaamisesta 

toteuttamaan IT-hankkeita ja viraston 

riippuvuudesta näistä konsulteista; toteaa, 

ettei metodologiasta ollut tehty 

minkäänlaista päätöstä ennen hankkeiden 

käynnistämistä, mikä haittasi johdon 

suorittamaa valvontaa ja seurantaa; 

kantaa huolta ulkoisten konsulttien 

vähäisestä valvonnasta, joka johtuu 

tehtyjen sopimusten luonteesta ja siitä, 

ettei palvelua suoriteta viraston tiloissa 

vaan muissa jäsenvaltioissa, mikä 

viivästyttää hankkeiden täytäntöönpanoa; 

Or. en 

 

Tarkistus  14 

Monica Macovei, Dennis de Jong 

 

Päätöslauselmaesitys 

20 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 20 a. toteaa, että viraston siirtämisen 

johdosta osa henkilöstöstä ei ehkä jatka 

viraston palveluksessa; vaatii sen tähden 

virastoa varmistamaan, että ns. 

pyöröovisääntöjä sovelletaan tiukasti 

kussakin tapauksessa; 

Or. en 

 

Tarkistus  15 

Monica Macovei 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

22. panee merkille, että marraskuussa 

2014 virasto hyväksyi sisäistä 

22. panee merkille, että marraskuussa 

2014 virasto hyväksyi sisäistä 



AM\1146770FI.docx 11/16 PE618.255v01-00 

  FI 

väärinkäytösten paljastamista koskevat 

komission säännöt; pitää myönteisenä, että 

viraston hallintoneuvosto on ottanut 

maaliskuussa 2017 käyttöön 

toimintaperiaatteet ulkoisista lähteistä 

saatujen raporttien käsittelemiseksi 

asioissa, jotka kuuluvat viraston 

toimivaltaan (siis ulkoista väärinkäytösten 

paljastamista koskevat säännöt); 

väärinkäytösten paljastamista koskevat 

komission säännöt; pitää myönteisenä, että 

viraston hallintoneuvosto on ottanut 

maaliskuussa 2017 käyttöön 

toimintaperiaatteet ulkoisista lähteistä 

saatujen raporttien käsittelemiseksi 

asioissa, jotka kuuluvat viraston 

toimivaltaan (siis ulkoista väärinkäytösten 

paljastamista koskevat säännöt); kehottaa 

sisäisen tarkastuksen yksikköä 

suorittamaan satunnaistarkastuksia 

yhteistyössä jaostopäälliköiden kanssa, 

jotta voidaan tehostaa toimenpiteitä 

epäilyttävän käytöksen havaitsemiseksi ja 

luoda pelotevaikutusta; kehottaa virastoa 

teettämään riippumattoman arvioinnin 

eturistiriitoja koskevista 

toimintaperiaatteistaan; 

Or. en 

 

Tarkistus  16 

Benedek Jávor, Bart Staes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys 

22 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 22 a. katsoo, että olisi perustettava 

riippumaton ilmoitus-, neuvonta- ja 

käsittelyelin, jolla on riittävästi 

määrärahoja, jotta voidaan auttaa 

väärinkäytösten paljastajia käyttämään 

oikeita kanavia unionin taloudellisiin 

etuihin kohdistuvia mahdollisia 

väärinkäytöksiä koskevien tietojen 

paljastamiseen ja samalla varjella 

luottamuksellisuutta ja tarjota tarvittavaa 

tukea ja neuvontaa; 

Or. en 

 

Tarkistus  17 

Monica Macovei 
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Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. panee viraston antamista tiedoista 

merkille, että vuonna 2016 se ei kirjannut 

yhtään sisäistä väärinkäytösten 

paljastamista koskevaa tapausta ja että se 

sai ulkoisesta lähteestä 18 raporttia, jotka 

koskivat sääntelyyn liittyviä väitettyjä 

säännönvastaisuuksia, jotka mahdollisesti 

vaikuttavat haitallisesti kansanterveyteen; 

panee merkille, että virasto toteutti 

jatkotoimia kaikkien näiden raporttien 

osalta, mutta ei havainnut mitään 

turvallisuus- tai tehokkuusnäkökohtia, 

jotka olisivat synnyttäneet tarpeen toteuttaa 

erityisiä sääntelytoimia; 

23. panee viraston antamista tiedoista 

merkille, että vuonna 2016 se ei kirjannut 

yhtään sisäistä väärinkäytösten 

paljastamista koskevaa tapausta ja että se 

sai ulkoisesta lähteestä 18 raporttia, jotka 

koskivat sääntelyyn liittyviä väitettyjä 

säännönvastaisuuksia, jotka mahdollisesti 

vaikuttavat haitallisesti kansanterveyteen; 

panee merkille, että virasto toteutti 

jatkotoimia kaikkien näiden raporttien 

osalta, mutta ei havainnut mitään 

turvallisuus- tai tehokkuusnäkökohtia, 

jotka olisivat synnyttäneet tarpeen toteuttaa 

erityisiä sääntelytoimia; pitää sisäisiä 

menettelyjä riittämättöminä ongelmien tai 

väärinkäytösten havaitsemiseksi; kehottaa 

virastoa antamaan tällaiset tapaukset 

riippumattoman viranomaisen 

käsiteltäväksi; 

Or. en 

 

Tarkistus  18 

Petri Sarvamaa 

 

Päätöslauselmaesitys 

24 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

24. panee merkille, että vuonna 2016 

virasto sai 823 asiakirjojen saatavuutta 

koskevaa pyyntöä, mikä merkitsi 20 

prosentin lisäystä vuoteen 2015 verrattuna; 

panee merkille, että virasto vastasi 678 

pyyntöön ja antoi 542 tapauksessa kaikki 

asiakirjat tutustuttavaksi mutta päätti 17 

tapauksessa antaa asiakirjat tutustuttavaksi 

vain osittain ja 44 tapauksessa pyyntöön ei 

suostuttu; toteaa, että virasto esitti 21 

asiakirjojen saatavuutta koskevan pyynnön 

hylkäämiselle perusteeksi kaupallisten 

etujen suojaamisen; kehottaa virastoa 

varmistamaan, että päättäessään rajoittaa 

24. panee merkille, että vuonna 2016 

virasto sai 823 asiakirjojen saatavuutta 

koskevaa pyyntöä, mikä merkitsi 20 

prosentin lisäystä vuoteen 2015 verrattuna; 

panee merkille, että virasto vastasi 678 

pyyntöön ja antoi 542 tapauksessa kaikki 

asiakirjat tutustuttavaksi mutta päätti 17 

tapauksessa antaa asiakirjat tutustuttavaksi 

vain osittain ja 44 tapauksessa pyyntöön ei 

suostuttu; toteaa, että virasto esitti 21 

asiakirjojen saatavuutta koskevan pyynnön 

hylkäämiselle perusteeksi kaupallisten 

etujen suojaamisen; kehottaa virastoa 

varmistamaan, että päättäessään rajoittaa 
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asiakirjojen saatavuutta kaupallisten etujen 

suojaamisen vuoksi se myös ottaisi 

äärimmäisen vakavasti huomioon unionin 

ja sen kansalaisten terveyteen liittyvän 

edun; 

asiakirjojen saatavuutta kaupallisten etujen 

suojaamisen vuoksi se myös ottaisi 

vakavasti huomioon unionin ja sen 

kansalaisten terveyteen liittyvän edun 

samalla, kun se soveltaa asiaankuuluvia 

sääntöjä ja määräyksiä; 

Or. en 

 

Tarkistus  19 

Petri Sarvamaa 

 

Päätöslauselmaesitys 

Alaotsikko 9 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

Tulosbudjetointi Tärkeimmät saavutukset 

Or. en 

 

Tarkistus  20 

Petri Sarvamaa 

 

Päätöslauselmaesitys 

30 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

30. panee erityisesti merkille, että 

virastolla on edessään työtaakan ja 

budjettitarpeiden lisääntyminen koko 

uudelleensijoittautumis- ja siirtymäkauden 

2018–2020 aikana Yhdistyneen 

kuningaskunnan tekemän unionista 

eroamista koskevan päätöksen 

seurauksena; kehottaa komissiota 

asettamaan saataville lisää henkilöstöä ja 

määrärahoja tänä aikana, jotta 

varmistetaan, että virasto voi jatkaa 

tehtäviään tehokkaasti ja käynnistää kaikki 

tarvittavat valmistelutoimet varautuakseen 

uudelleensijoittautumiseensa vuonna 2019; 

ehdottaa lisäksi, että virastolle annetaan, 

lainsäädännön rajoissa ja moitteettoman 

varainhoidon periaatetta noudattaen, lupa 

säilyttää budjettivaraus, johon on kerätty 

30. panee erityisesti merkille, että 

virastolla on edessään työtaakan ja 

budjettitarpeiden lisääntyminen koko 

uudelleensijoittautumis- ja siirtymäkauden 

2018–2020 aikana Yhdistyneen 

kuningaskunnan tekemän unionista 

eroamista koskevan päätöksen 

seurauksena; kehottaa komissiota 

asettamaan saataville riittävästi henkilöstöä 

ja määrärahoja tänä aikana, jotta 

varmistetaan, että virasto voi jatkaa 

tehtäviään tehokkaasti ja käynnistää kaikki 

tarvittavat valmistelutoimet varautuakseen 

uudelleensijoittautumiseensa vuonna 2019; 

ehdottaa lisäksi, että virastolle annetaan, 

lainsäädännön rajoissa ja moitteettoman 

varainhoidon periaatetta noudattaen, lupa 

säilyttää budjettivaraus, johon on kerätty 
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maksuista saatuja tuloja ja jolla on 

tarkoitus vastata odottamattomiin 

kustannuksiin ja varautua epäsuotuisiin 

valuuttakurssien vaihteluihin, joille se voi 

joutua alttiiksi vuonna 2018 ja sen jälkeen; 

maksuista saatuja tuloja ja jolla on 

tarkoitus vastata odottamattomiin 

kustannuksiin ja varautua epäsuotuisiin 

valuuttakurssien vaihteluihin, joille se voi 

joutua alttiiksi vuonna 2018 ja sen jälkeen; 

Or. en 

 

Tarkistus  21 

Monica Macovei 

 

Päätöslauselmaesitys 

31 a kohta (uusi) 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 31 a. pitää myönteisenä Euroopan 

parlamentin valtuuskunnan lähettämistä 

Amsterdamiin viraston väliaikaisiin ja 

tuleviin toimitiloihin, joissa se kerää 

ajantasaista tietoa edistymisestä 

kotipaikan muuttamisessa kahteen 

kertaan sekä kiinteistöhankkeen 

kehityksestä, ja korostaa parlamentin 

roolia uutta toimipaikkaa koskevassa 

päätöksentekoprosessissa; 

Or. en 

 

Tarkistus  22 

Petri Sarvamaa 

 

Päätöslauselmaesitys 

33 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

33. toteaa, että 

tilintarkastustuomioistuin laati kahden 

Lontoossa toimivan viraston osalta tiettyjä 

seikkoja painottavan kappaleen, joka koski 

Yhdistyneen kuningaskunnan päätöstä 

erota unionista; toteaa, että tulevaa 

sijaintipaikkaansa koskevia päätöksiä 

silmällä pitäen virasto esitti 

tilinpäätöksessään ehdollisena vastuuna 

arvioidun 448 000 000 euron suuruisen 

33. toteaa, että 

tilintarkastustuomioistuin laati kahden 

Lontoossa toimivan viraston osalta tiettyjä 

seikkoja painottavan kappaleen, joka koski 

Yhdistyneen kuningaskunnan päätöstä 

erota unionista; toteaa, että tulevaa 

sijaintipaikkaansa koskevia päätöksiä 

silmällä pitäen virasto esitti 

tilinpäätöksessään ehdollisena vastuuna 

arvioidun 448 000 000 euron suuruisen 
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vuokria koskevan määrän jäljellä olevalle 

vuokra-ajalle vuosille 2017–2039, koska 

vuokrasopimukseen ei sisälly 

irtautumislauseketta; toteaa lisäksi, että 

muihin muuttokuluihin liittyvät ehdolliset 

vastuut ovat vielä määrittämättä ja ne 

koskevat esimerkiksi henkilöstön jäsenten 

ja heidän perheidensä muuttoa, viraston 

sisäisen ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta 

tulevan asiantuntemuksen mahdollisesta 

menettämisestä aiheutuvien vaikutusten 

lieventämistoimia sekä asiantuntemuksen 

menettämisestä seuraavaa riskiä toiminnan 

jatkuvuudelle; kehottaa virastoa 

tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle siirtymiskustannuksia 

koskevasta ajantasaistetusta arviosta, johon 

on sisällytetty nykyisiä tiloja koskeva 

vastuu; 

vuokria koskevan määrän jäljellä olevalle 

vuokra-ajalle vuosille 2017–2039, koska 

vuokrasopimukseen ei sisälly 

irtautumislauseketta; kehottaa 

painokkaasti komissiota ottamaan 

vastuun näistä pöyristyttävän suurista 

maksuvelvoitteista ja neuvottelemaan 

yhdessä viraston kanssa hyväksyttävän 

sopimusratkaisun vuokranantajan 

kanssa; toteaa lisäksi, että muihin 

muuttokuluihin liittyvät ehdolliset vastuut 

ovat vielä määrittämättä ja ne koskevat 

esimerkiksi henkilöstön jäsenten ja heidän 

perheidensä muuttoa, viraston sisäisen ja 

Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulevan 

asiantuntemuksen mahdollisesta 

menettämisestä aiheutuvien vaikutusten 

lieventämistoimia sekä asiantuntemuksen 

menettämisestä seuraavaa riskiä toiminnan 

jatkuvuudelle; kehottaa virastoa 

tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle 

viranomaiselle siirtymiskustannuksia 

koskevasta ajantasaistetusta arviosta, johon 

on sisällytetty nykyisiä tiloja koskeva 

vastuu; 

Or. en 

 

Tarkistus  23 

Dennis de Jong 

 

Päätöslauselmaesitys 

34 kohta 

 
Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

34. huomauttaa 

tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen 

perusteella, että viraston 

varainhoitovuoden 2016 talousarvion 

rahoituksesta 95 prosenttia oli peräisin 

lääkeyhtiöiltä ja 5 prosenttia unionin 

varoista; toteaa, että vastaisuudessa 

viraston tulot mahdollisesti vähenevät, 

koska Yhdistynyt kuningaskunta on 

päättänyt erota unionista; 

34. huomauttaa 

tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen 

perusteella, että viraston 

varainhoitovuoden 2016 talousarvion 

rahoituksesta 95 prosenttia oli peräisin 

lääkeyhtiöiltä ja 5 prosenttia unionin 

varoista; painottaa, että lääkeyhtiöiltä 

saatavan rahoituksen määrä on vuonna 

2016 kasvanut vuoteen 2015 verrattuna, 

ja on huolissaan siitä vaikutusvallasta, 

joka lääkealalla on virastossa tämän 

riippuvuuden johdosta; 
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Or. en 

 


