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IEROSINĀJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:  

1. norāda, ka Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru (turpmāk „Centrs”) finansē 

gandrīz tikai un vienīgi no Savienības budžeta; turklāt norāda, ka 2015. gadā EBTA 

valstis centra budžetā iemaksāja 2,97 %; atzīst, ka 2015. gadā Centra budžeta izpildes 

rezultāts bija EUR 5 079 604 no Komisijas piešķirtā kopējā budžeta 

EUR 58 451 950 apmērā; 

2. norāda, ka attiecībā uz Centra saistību un maksājumu apropriācijām 2015. gadā lielākā 

daļa no jaunajām apropriācijām tika asignētas un izmaksātas; atzīst, ka izpildes līmenis ir 

95,0 % un ka neizlietoto apropriāciju apmērs ir EUR 3,477 miljoni; uzsver, ka pamatā šo 

nepilnīgo izpildi nosaka neizlietotie piešķirtie ieņēmumi (Centra 2014. gada budžeta 

izpildes rezultāti), kas tika no jauna iekļauti 2016. gada budžetā; 

3. uzsver, ka Ebolas vīrusslimības epidēmija sniedza iespēju pārbaudīt Savienības 

sagatavotības mehānismus un tiesisko regulējumu un ka Veselības drošības komiteja 

regulāri rīkoja sanāksmes, lai diskutētu par piemērotiem pasākumiem, pamatojoties uz 

sākotnējo draudu novērtējumu un Centra norādījumiem; 

4. atgādina, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1082/2013/ES1 nodrošina 

mehānismu, lai sadarbībā ar dalībvalstīm, Pasaules Veselības organizāciju (PVO), Centru 

un citiem starptautiskajiem partneriem novērstu, saskaņoti risinātu un pārvaldītu nopietnus 

pārrobežu veselības apdraudējumus; 

5. atzīst, ka pastāvīgi tiek uzraudzīta ar Lēmumu Nr. 1082/2013/ES ieviestā agrās 

brīdināšanas un reaģēšanas sistēma, lai ziņotu par trauksmi un informētu par nopietnu 

pārrobežu veselības apdraudējumu apkarošanas pasākumiem; 2015. gadā tika saņemti 

88 paziņojumi, kuru rezultātā 280 reizes tika nosūtītas ziņas un notika apmaiņa ar 

informāciju, un tika izskatīti 37 dažādi gadījumi, piemēram, Ebolas vīrusslimības 

epidēmija, bēgļu pieplūdums, Tuvo Austrumu respiratorā sindroma koronavīruss (MERS-

CoV), poliomielīts, medicīnisko pretpasākumu trūkums, Zikas vīruss un sprādziens 

ķīmiskajā rūpnīcā Ķīnā; uzsver, ka visi gadījumi tika uzraudzīti ciešā sadarbībā ar Centru 

un dalībvalstīm; 

6. attiecībā uz iepirkuma procedūrām atzīmē, ka Centrs īpašu uzmanību ir veltījis 

konsekvences nodrošināšanai visos piedāvājumu konkursa dokumentos; uzsver, ka Centra 

pārskatītā iepirkuma, līgumu un dotāciju procedūra nodrošina vēl vienu kvalitātes 

kontroles mehānismu; aicina Centru pārredzamības uzlabošanas nolūkā it īpaši rūpīgi 

pārbaudīt, vai nav interešu konflikta saistībā ar piedāvājumiem, iepirkumu, pieņemšanu 

darbā un līgumiem; 

7. prasa Centram publiskā iepirkuma jomā stingri piemērot pasākumus, kas attiecas uz 

rīcības brīvību un izslēgšanu, katrā atsevišķā gadījumā veicot pienācīgu iepriekšējās 

                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra Lēmums Nr. 1082/2013/ES par nopietniem pārrobežu 

veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 2119/98/EK (OV L 293, 5.11.2013., 1. lpp.).  
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darbības pārbaudi un piemērojot izslēgšanas kritērijus nolūkā izslēgt uzņēmumus jebkāda 

interešu konflikta gadījumā, jo tas ir būtiski Savienības finanšu interešu aizsardzībai; 

8. uzsver, ka Centram arī turpmāk būtu jāsekmē dialogs ar ieinteresētajām personām un 

iedzīvotājiem un tas jāiekļauj īstenojamajās prioritātēs un pasākumos; 

9. iesaka Centram izstrādāt ietekmes rādītājus; uzskata, ka šādi ietekmes rādītāji ir būtisks 

instruments Centra efektivitātes izmērīšanai; 

10. atgādina — tā kā Centrs ir Savienības aģentūra, tā budžets ir izteikts euro; tomēr daudzi tā 

izdevumi ir Zviedrijas kronās (SEK), jo Centrs atrodas Zviedrijā, kas nav eurozonas 

valsts; turklāt Centrs saskaras ar valūtas kursa svārstībām, jo tam ir ne tikai bankas konti 

Zviedrijas kronās, bet tas arī veic noteiktus darījumus citās ārvalstu valūtās; 

11. pieņem zināšanai, ka sākot no 2015. gada 1. maija pēc Centra valdes lēmuma tā direktoru 

aizstāj direktora pienākumu izpildītājs, līdz amatā stāsies Centra jaunais direktors; 

12. pamatojoties uz pieejamo informāciju, iesaka sniegt Eiropas Slimību profilakses un 

kontroles centra direktoram apstiprinājumu par Centra 2015. finanšu gada budžeta izpildi. 
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