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EHDOTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 

vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. palauttaa mieliin, että kuten varainhoitoasetuksessa säädetään, Euroopan lääkeviraston 

tulot perustuvat unionin rahoitusosuuteen ja lääkkeiden myyntilupahakemuksista, luvan 

myöntämisen jälkeen toteutettavista toimista sekä erilaisista hallinnollisista toimista 

perittäviin maksuihin; 

2. toteaa, että viraston kokonaismäärärahat vuonna 2015 olivat 304 000 000 euroa, mistä 

18 669 000 euroa saatiin perusrahoituksena unionin yleisestä talousarviosta; 

3. panee merkille, että vuonna 2015 virasto vietti 20-vuotispäiväänsä ja ensimmäisen 

lääkealaa koskevan säädöksen antamisesta unionissa tuli kuluneeksi 50 vuotta; 

4. toteaa vuoden 2015 maksusitoumus- ja maksumäärärahojen osalta, että kaikki uudet 

määrärahat sidottiin ja maksettiin; toteaa, että määrärahojen käyttöaste oli 94,6 prosenttia, 

mikä tarkoittaa, että määrärahoja jäi käyttämättä 1 949 000 euroa; toteaa kuitenkin, että 

vajaakäyttö vastaa käyttämättä jääneitä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja (viraston 

talousarvion toteutuma 2014), jotka käytettiin uudelleen vuonna 2016; 

5. palauttaa mieliin, että Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen annettua ratkaisunsa, 

joka julkistettiin 13. marraskuuta 2014 ja jolla kumottiin komission päätös hyväksyä 

viraston toimitusjohtajan virkaa koskeva suppea ehdokasluettelo ja sen seurauksena 

hallintoneuvoston marraskuussa 2011 tekemä toimitusjohtajan nimityspäätös, virka 

asetettiin uudelleen avoimeksi ja siihen nimitettiin uusi henkilö, ja toteaa, että vaikeasta 

tilanteesta huolimatta virasto pani työohjelmansa täytäntöön; 

6. muistuttaa, että virasto ryhtyi vuoden 2014 loppupuolella keräämään maksuja 

tarjoamistaan lääketurvatoiminnan palveluista; toteaa, että varainhoitovuonna 2015 varoja 

kerättiin 21 640 000 euroa; 

7. kannustaa virastoa lisäämään entisestään henkilöstönsä tietoisuutta eturistiriitoja 

koskevista toimintaperiaatteistaan käynnissä olevien tiedotustoimien ohella ja 

sisällyttämään lahjomattomuuden ja avoimuuden pakollisina aiheina 

palvelukseenottomenettelyihin ja arviointikeskusteluihin; 

8. toteaa, että vuonna 2015 virasto suositti myyntiluvan myöntämistä 93 lääkkeelle, joiden 

joukossa oli 39 uutta vaikuttavaa ainetta; korostaa, että kyseisiä aineita ei ole koskaan 

aiemmin hyväksytty lääkkeessä unionissa ja että niiden kemiallisella rakenteella ei ole 

yhteyttä mihinkään muuhun hyväksyttyyn aineeseen; 

9. korostaa, että viraston olisi jatkettava keskustelun edistämistä sidosryhmien ja 

kansalaisten kanssa ja sisällytettävä keskustelu osaksi toteutettavia toimia ja painopisteitä; 

10. muistuttaa, että virastolla on tärkeä tehtävä pyrittäessä suojelemaan ja edistämään 

kansanterveyttä ja eläinten terveyttä, koska se arvioi ja valvoo ihmisille ja eläimille 

tarkoitettuja lääkkeitä; 
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11. toteaa, että virasto pani maaliskuussa 2014 alulle pilottihankkeen joustavien järjestelmien 

turvallisesta käytöstä; toteaa, että kyseisellä pilottihankkeella pyritään löytämään 

nykyisten säännösten puitteissa asianmukaiset välineet, joiden avulla tuodaan 

markkinoille lääkkeitä määritellyn potilasjoukon täyttämättömiin lääketieteellisen hoidon 

tarpeisiin, ja varmistamaan, että myyntilupa myönnetään vain, jos hyödyt ja riskit ovat 

myönteisessä tasapainossa, vaarantamatta potilasturvallisuutta tai muuttamatta 

säännöksiin perustuvan hyväksynnän standardeja; 

12. muistuttaa, että viraston työmäärä kasvaa jatkuvasti, mikä näkyy talousarvion kasvussa 

hakijoilta veloitettujen maksujen johdosta; panee huolestuneena merkille viime vuosina 

tehdyt henkilöstöleikkaukset, myös hakijoiden maksuista saaduista tuloista rahoitettavissa 

tehtävissä toimivan henkilöstön vähennykset, ilman että olisi otettu huomioon työn 

määrää; kannattaa näin ollen vakaasti, että joustavoitetaan henkilöstötaulukkoon 

sisältyvien virkojen/toimien määrän mukauttamista hakijoiden maksuista saaduista 

tuloista rahoitettavissa tehtävissä toimivan henkilöstön osalta lisääntyvän kysynnän 

mukaan; 

13. toteaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan unionin jäsenyyttä koskeneen 

kansanäänestystuloksen seurauksena viraston talousarviota uhkaa epävakaus; ehdottaa 

moitteettoman varainhoidon hengessä, että virastolle annetaan lupa säilyttää 

budjettivaraus sellaisten odottamattomien kulujen ja valuuttakurssien epäsuotuisan 

vaihtelun varalta, joita vuonna 2017 tai myöhemmin saattaa aiheutua kyseisen päätöksen 

seurauksena, jotta varmistetaan, että virasto voi jatkaa tehtäviään tehokkaasti; 

14. suosittelee käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan lääkeviraston 

toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus viraston talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2015. 
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