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NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 

kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 

návrhy: 

1. poznamenáva, že pôvodný základný rozpočet Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu 

chorôb (ďalej len „centrum“) na rok 2014 vo výške 58,3 milióna EUR bol na rovnakej 

úrovni ako v predchádzajúcom roku a že z dôvodu vyššieho príspevku EZVO na rok 

2014 sa celkový rozpočet zvýšil na 58,4 milióna EUR; 

2. berie na vedomie, že keďže vyšší váhový koeficient pre Švédsko za obdobie 2010 až 

2013 znamenal pre rozpočet centra na rok 2014 celkový rozpočtový dosah vo výške 5 

miliónov EUR, centrum požiadalo o dodatočné 2 milióny EUR z rozpočtu Únie, aby 

mohlo pokryť zvýšené náklady, a že v dôsledku toho bola suma 2 milióny EUR 

pochádzajúca z kladného výsledku centra za rok 2013 výnimočne poskytnutá centru v 

roku 2014; 

3. konštatuje, že v roku 2014 malo teda centrum zo všeobecného rozpočtu Európskej únie k 

dispozícii celkovú sumu 60,5 milióna EUR; konštatuje, že táto suma predstavuje 0,042 % 

z celkového rozpočtu Únie; 

4. poznamenáva, že dotácia pridelená centru na rok 2014 bola na 100 % zaviazaná a 

vyplatená; 

5. pripomína, že ako agentúra EÚ má centrum rozpočet denominovaný v eurách, ale má 

veľké výdavky aj v inej mene (švédskej korune – SEK), keďže sídli v krajine mimo 

eurozóny; konštatuje, že začiatkom roka 2014 malo centrum zaviesť revidovaný 

výmenný kurz EUR – SEK a upraviť náklady v EUR na výdavky v SEK smerom nahor 

spätne až do roku 2011, čo viedlo k niekoľkým revíziám jeho pracovného programu; víta 

skutočnosť, že napriek tomu centrum do konca roku 2014 poskytlo takmer 85 % 

výstupov plánovaných vo svojom pracovnom programe na rok 2014 a dodalo 117 

mimoriadnych výstupov v súvislosti s núdzovými opatreniami v prípade kontroly 

vážnych chorôb za rok 2014, najmä bezprecedentnej epidémie eboly, ktorá vznikla v 

západnej Afrike a následne sa stala celosvetovým problémom; 

6. berie na vedomie, že v druhej polovici roka 2014 prevládali vo všeobecnom riadení 

otázky kontinuity činnosti, ako je potreba uskutočniť vyvážený výber a opätovne 

prispôsobiť plánovanie riešeniu vysoko prioritných hrozieb, pričom bolo zároveň treba 

zabezpečiť pokračovanie kľúčových služieb a projektov; víta skutočnosť, že výstupy 

centra majú napriek týmto skutočnostiam celkovo vysokú kvalitu; 

7. konštatuje, že hoci si je vedomý toho, že viacročné činnosti centra vedú k prenosom, 

prenosy viazaných rozpočtových prostriedkov boli v roku 2014 opäť pomerne vysoké 

(9,7 milióna EUR); v tejto súvislosti nabáda centrum, aby sa snažilo dodržiavať zásadu 

ročnej platnosti rozpočtu, a víta najmä jeho záväzok dôkladnejšie monitorovať 

prevádzkové výdavky na schôdze s cieľom predchádzať zbytočným prenosom alebo 

rušeniam; 
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8. víta úsilie centra o dokončenie nápravných opatrení vyplývajúcich z predchádzajúcich 

poznámok Dvora audítorov, a najmä prijatie politiky kontroly ex-post, ktorá teraz v plnej 

miere nadobudla účinnosť; 

9. víta vypracovanie stratégie boja proti podvodom v roku 2014 na základe usmernení 

vydaných úradom OLAF; 

10. berie na vedomie, že ku koncu roka 2014 bolo obsadených 183 zo 194 pracovných miest 

stanovených v pláne pracovných miest a že miera obsadenosti (94,3 %), ktorá bola 

podobná ako v roku 2013, by sa mala zvýšiť; 

11. berie na vedomie, že celkový počet stálych zamestnancov sa v roku 2014 znížil z 287 na 

277 vzhľadom na požadované zníženie počtu miest v pláne pracovných miest do roku 

2018 o 10 %; 

12. konštatuje, že centrum prideľuje 75,5 % svojich ľudských zdrojov na operačné činnosti; 

nabáda centrum, aby v tomto smere ďalej napredovalo; 

13. berie na vedomie, že počas epidémie eboly pracovalo viac ako 100 zamestnancov centra 

na podpore odozvy na úrovni Únie týkajúcej sa eboly, a víta pružnosť centra, jeho 

zameranie na služby a záväzok týkajúci sa vedeckej excelentnosti, ktoré pri tejto 

príležitosti preukázalo; 

14. víta vyhlásenie Dvora audítorov, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou 

centra za rozpočtový rok 2014 boli zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne; 

15. na základe dostupných údajov odporúča udeliť výkonnej riaditeľke Európskeho centra pre 

prevenciu a kontrolu chorôb absolutórium za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 

2014. 
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