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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Ravimiameti 2019. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta
(2020/2157(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Ravimiameti 2019. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta koos 
asutuste vastustega1,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust2 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu ... veebruari 2021. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu 
andmise kohta 2019. aasta eelarve täitmisel (00000/2021 – C9-0000/2021),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta 
määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, 
(EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, 
(EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)3, eriti selle artiklit 70,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta 
määrust (EÜ) nr 726/2004 (milles sätestatakse liidu kord inim- ja veterinaarravimite 
lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa ravimiamet)4, eriti 
selle artiklit 68,

– võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 
raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu 
ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 705, eriti 
selle artiklit 105,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määruse (EL) 
nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa 

1 ELT L 351, 21.10.2020, lk 7. Kontrollikoja aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_ET.pdf.
2 ELT L 351, 21.10.2020, lk 7. Kontrollikoja aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_ET.pdf.
3 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
4 ELT L 136, 30.4.2004, lk 1.
5 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
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Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)6 artikleid 32 
ja 47, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

1. annab heakskiidu Euroopa Ravimiameti tegevdirektori tegevusele ameti 2019. aasta 
eelarve täitmisel / lükkab edasi otsuse tegemise heakskiidu andmise kohta Euroopa 
Ravimiameti tegevdirektori tegevusele ameti 2019. 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).

6 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Ravimiameti 2019. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta
(2020/2157(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Ravimiameti 2019. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta koos 
asutuste vastustega1,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust2 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu ... veebruari 2021. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu 
andmise kohta 2019. aasta eelarve täitmisel (00000/2021 – C9-0000/2021),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta 
määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, 
(EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, 
(EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)3, eriti selle artiklit 70,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta 
määrust (EÜ) nr 726/2004 (milles sätestatakse liidu kord inim- ja veterinaarravimite 
lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa ravimiamet)4, eriti 
selle artiklit 68,

– võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 
raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu 
ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 705, eriti 
selle artiklit 105,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määruse (EL) 
nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)6 artikleid 32 

1 ELT L 351, 21.10.2020, lk 7. Kontrollikoja aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_ET.pdf.
2 ELT L 351, 21.10.2020, lk 7. Kontrollikoja aastaaruanne ELi asutuste eelarveaasta 2019 kohta: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_ET.pdf.
3 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
4 ELT L 136, 30.4.2004, lk 1.
5 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
6 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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ja 47, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

1. annab heakskiidu Euroopa Ravimiameti 2019. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemisele / lükkab edasi Euroopa Ravimiameti 2019. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemise;

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 2019. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa
(2020/2157(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust Euroopa Ravimiameti 2019. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2021),

A. arvestades, et Euroopa Ravimiameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude kalkulatsiooni1 
kohaselt oli ameti 2019. aasta lõplik eelarve 346 762 000 eurot, mis tähendab 
2018. aastaga võrreldes 2,66 % suurust kasvu; arvestades, et ametit rahastatakse 
tasudest, sest ravimiettevõtete poolt teenuste eest makstud tasud moodustasid ameti 
2019. aasta tuludest 85,70 %;

B. arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes ameti eelarveaasta 2019 
raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et on saanud 
ameti raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ning selle aluseks olevate 
tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta piisava kindluse; 

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1. märgib rahuloluga, et 2019. aasta eelarveseire tulemusel oli eelarve täitmise 
määr 98,56 %, mis oli 9,42 % võrra kõrgem kui 2018. aastal; märgib, et maksete 
assigneeringute täitmise määr oli 83,05 %, mis on 2018. aasta määrast 9,41 % võrra 
kõrgem;

2. märgib, et ametit rahastatakse tasudest ning ameti 2019. aasta tulust laekus 85,70 % 
ravimiettevõtete makstud tasudest, 14,29 % liidu eelarvest ja 0,01 % sihtotstarbelisest 
välistulust;

Tulemuslikkus

3. võtab teadmiseks, et amet kasutab töökoormuse, tööprogrammi rakendamise ja 
sidusrühmade rahuolu mõõtmiseks mitut peamist tulemusnäitajat, sh põhitegevuse, 
haldamise ja üldjuhtimise näitajaid ning teavituse ja sidusrühmadega seotud näitajaid, et 
hinnata oma töö lisaväärtust; võtab ühtlasi teadmiseks, et amet kasutab eelarvehalduse 
parandamiseks ka eelarve planeerimise ja seire meetodeid; 

4. märgib, et amet teeb teiste ametitega koostööd ühiste teadusväljundite alal ning vahetab 

1 ELT C 391, 18.11.2019, lk 51.



PE657.226v01-00 8/10 PR\1212467ET.docx

ET

teaduslikke andmeid; märgib peale selle, et amet teeb Haiguste Ennetamise ja Tõrje 
Euroopa Keskuse, Euroopa Toiduohutusameti, Euroopa Kemikaaliameti ning Euroopa 
Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskusega endiselt ametlikku koostööd, et pidada 
ühist huvi pakkuvates valdkondades üksteisega nõu; märgib, et amet osaleb teiste 
ametitega, eelkõige teiste Madalmaades asuvate ametitega, koos korraldatavates 
ühishangetes; märgib ühtlasi, et amet osales ka komisjoni hallatavates hanketeenustes;

5. märgib, et siseauditi talitus korraldas oma 2020.–2022. aasta auditikava koostamiseks 
riskihindamise;

Personalipoliitika

6. märgib, et 31. detsembri 2019. aasta seisuga oli ametikohtade loetelust täidetud 98,65 % 
ning liidu eelarves kinnitatud 591 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 583 
(2018. aastal oli kinnitatud ametikohti 591); märgib, et 2019. aastal töötas ameti heaks 
ka 199 lepingulist töötajat ja 31 lähetatud riiklikku eksperti; 

7. märgib, et 2018. aasta järelaruande ja kontrollikoja 2019. aasta aruande kohaselt ei ole 
amet eelmisel aastal väliskonsultantide kasutamise kohta antud soovitust ikka veel 
täielikult rakendanud; märgib aga, et amet on võtnud kohustuse kasutada selliseid 
konsultante üksnes selleks, et suurendada vajaduse korral teenuste osutamise 
suutlikkust;

8. võtab murelikult teadmiseks, et kontrollikoja aruande kohaselt osutas ameti ruumides 
teenuseid 119 kohapealset konsultanti, kelle olid palganud mitu teenuseosutajat, kellest 
mõned olid pärit teistest liikmesriikidest ja mõned asusid Madalmaades, ning et ametil 
ei olnud võimalik kinnitada, kas renditöötajad, kes osutasid teenuseid ameti ruumides, 
kvalifitseeruvad vastavalt Madalmaade õigusnormidele, mis käsitlevad direktiivi 
96/71/EÜ2 ja direktiivi 2014/67/EL3 ülevõtmist, lähetatud töötajateks;

9. märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt maksis amet Londonist Amsterdami kolimise 
hõlbustamiseks igale Amsterdami kolinud töötajale ja tema leibkonna liikmetele 
sõidukulude katteks kindlasummalise lisahüvitise, mis oli 1227 eurot iga isiku kohta ja 
mis arvutati äriklassi pileti hinnal alusel, mitte turistiklassi pileti hinna alusel, nagu on 
sätestatud personalieeskirjades; märgib, et amet maksis nii personalieeskirjadest 
tulenevat kui ka erakorralist sõidukuluhüvitist 481-le ameti töötajale ja 524-le nende 
leibkonna liikmele ja kokku moodustas see 1 263 305 eurot, mitte 30 562 eurot, nagu 
see oleks olnud juhul, kui amet oleks maksnud üksnes eeskirjadega ette nähtud 
sõidukuluhüvitist, ning erakorralisele sõidukuluhüvitisele kuluv summa on eeldatavasti 
kokku 1 477 743 eurot;

Hanked

10. võtab teadmiseks, et ka dokumentide elektroonilise esitamise vahend on nüüd edukalt 

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiiv 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses 
teenuste osutamisega (EÜT L 18, 21.1.1997, lk 1).
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/67/EL, mis käsitleb direktiivi 96/71/EÜ 
(töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega) jõustamist ning millega muudetakse määrust (EL) nr 
1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd („IMI määrus“) (ELT L 159, 
28.5.2014, lk 11).
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tööle rakendatud ja see on kasutusel alates 2019. aasta algusest ning et praegu 
juurutatakse e-arvete esitamise vahendit; palub, et amet annaks teada, kui kaugele on 
rakendamisega jõutud;

11. märgib, et 2019. aastal korraldas amet hankemenetlused Amsterdamis asuva alalise 
asukoha hoone jaoks vajalike lepingute sõlmimiseks, näiteks ameti uutes ruumides uue 
meditsiiniteenuse osutaja leidmiseks;

12. märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt algatas amet 2019. aastal hankemenetluse, mis 
hõlmas printerite tarnimist ja Amsterdamis asuvates ameti uutes ruumides 
kaubalaadimisplatvormi haldamist, ning kuigi printerid ja laadimisplatvorm ei ole 
omavahel seotud, koondati need ühte hankesse, mille hinnanguline kogumaksumus on 
6 200 000 eurot kuni kuue aasta jooksul; märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt saadi 
ainult kaks pakkumust; võtab teadmiseks kontrollikoja seisukoha, et avaliku sektori 
hankijad peavad jagama lepingud osadeks, sest sellega soodustatakse suurt konkurentsi 
ja tagatakse pakkujatele hankemenetlustel osalemiseks võrdsed võimalused, ja toetab 
seda seisukohta; 

13. märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt sõlmis amet 2019. aastal kolme ettevõttega 
raamlepingu ajutiste töötajate töölevõtmiseks, kusjuures lepingu maksimaalne 
kogumaksumus oli 15 450 000 eurot; märgib peale selle, et vastavalt tehnilisele 
kirjeldusele oli hinnaelemendi kaalutegur 40 % ja kirjelduses oli ette nähtud, et 
hinnaelement peab sisaldama kõikehõlmavat tunnitasu ümberarvestustegurit, mida 
kohaldatakse teatud kategooriatesse kuuluvate ajutiste töötajate brutotunnitasu suhtes; 
märgib murelikult, et amet ei nõudnud ajutiste töötajate brutotööjõukulu kalkulatsiooni 
igas taotletud kategoorias, kuigi selle abil oleks ametil olnud lihtsam hinnata, kas 
teenuseosutaja kasumimarginaal või brutokasum oli sarnaste lepingutega võrreldes 
õiglane;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

14. võtab teadmiseks ameti kehtestatud meetmed ja tehtavad pingutused, mille eesmärk on 
tagada läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning rikkumisest 
teatajate kaitse; märgib, et 2019. aastal ei olnud ühtki ametisisesest rikkumisest 
teatamise juhtumit, kuid 20 korral teatati ametivälisest rikkumisest; märgib, et lõpuni on 
menetletud 24 juhtumit, millest 13 avati 2019. aastal ja 11 varasematel aastatel, ning 
seitsme menetlemine on veel pooleli; palub, et amet annaks eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile nende juhtumite edenemisest aru;

15. märgib, et amet ei teatanud 2019. aastal ühestki huvide konflikti juhtumist ning avaldas 
haldusnõukogu liikmete ja kõrgema juhtkonna liikmete huvide konfliktide 
deklaratsioonid; märgib rahuloluga, et amet avaldas oma haldusnõukogu liikmete, 
kõrgema juhtkonna liikmete ning välis- ja siseekspertide elulookirjeldused;

Sisekontroll

16. märgib, et siseauditi talitus kohtus ametiga, et teha riskihindamine, mille tulemusel 
koostati 2020.–2022. aasta strateegiline siseauditikava, ning siseauditi talitus valis 
eelseisvate aastate kolmeks peamiseks audititeemaks personalihalduse ja eetika, IT-
juhtimise ja portfellihalduse ning ameti komiteede koosolekute haldamise;
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17. märgib, et 2019. aastal viis ameti auditiüksus auditeerimistegevust ellu ja täitis sellega 
seotud ülesandeid kooskõlas ameti iga-aastase auditikavaga, mille haldusnõukogu võttis 
vastu 2018. aasta detsembris; märgib, et ameti auditiüksus tegi kolm auditit, ühe 
seadusega nõutud ravimiohutusauditi ja kaks konsultatsioonitoimingut; märgib ühtlasi, 
et mõned 2019. aastaks kavandatud auditid lükati edasi, sest amet kolis 
(Madalmaadesse);

Muud märkused 

18. märgib, et kontrollikoja aruandes on lõik, milles kontrollida rõhutab asjaolu, mis 
puudutab ameti esialgse raamatupidamise aastaaruande lisa 3.1.3, milles kirjeldatakse 
ebakindlust seoses ameti endiste, Londoni ruumide üürilepinguga, mis kehtib kuni 
2039. aastani ja mida ei ole võimalik enne tähtaega lõpetada; märgib, et amet kolis 
30. märtsil 2019 Amsterdami; märgib peale selle, et 2019. aastal jõudis amet oma 
üürileandjaga kokkuleppele, et ta võib anda oma endised kontoriruumid allüürile, kui 
tingimused on kooskõlas põhiüüri tingimustega ja allüürileping kestab ameti 
üürilepingu lõppemiseni 2039. aastal; võtab kontrollikoja aruandest teadmiseks, et kuna 
amet jääb üürilepingu osaliseks, võib ametit pidada vastutavaks kogu summa eest, mis 
tuleb üürilepingu alusel tasuda, kui allüürnik oma kohustusi ei täida; märgib ühtlasi, et 
31. detsembri 2019. aasta seisuga oli summa, mille amet peab üüriperioodi lõpuni üüri, 
sellega seotud teenuste ja üürileandja kindlustuse eest tasuma, kokku hinnanguliselt 
417 000 000 eurot;

19. märgib, et ameti järelaruande kohaselt toetab ameti haldusnõukogu eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni tähelepanekuid, mis puudutavad ameti 
kohustusi, mis kaasnevad Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega ja ettevõtetele 
kolmandas riigis pakutavate teenustega; märgib ühtlasi, et vastavalt vastustele, mille 
amet kontrollikoja aruande kohta andis, on amet ja selle haldusnõukogu mures selle 
pärast, et selle asemel, et koondada kõik pingutused oma põhiülesandele, s.o 
rahvatervise kaitsmisele ja edendamisele, peab amet nüüd kolmandas riigis 
ärikinnisvara haldama ning kasutama rahvatervisealaste kohustuste täitmiseks mõeldud 
personali ja raha hoopis muul otstarbel;

o

o   o

20. viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete 
tähelepanekute osas oma ... 2021. aasta resolutsioonile4 ametite tulemuste, 
finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

4 Vastuvõetud tekstid, P9_TA-PROV(2021)0000.


