
 

AD\1115742SK.docx  PE592.295v03-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Európsky parlament 
2014-2019  

 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
 

2016/2175(DEC) 

1.2.2017 

STANOVISKO 

Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu 

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu 

chorôb za rozpočtový rok 2015 

(2016/2175(DEC)) 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Giovanni La Via 

 



 

PE592.295v03-00 2/5 AD\1115742SK.docx 

SK 

PA_NonLeg 



 

AD\1115742SK.docx 3/5 PE592.295v03-00 

 SK 

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 Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (centrum) je takmer 

výlučne financované z rozpočtu Únie; poznamenáva tiež, že krajiny EFTA prispeli do 

rozpočtu centra na rok 2015 podielom 2,97 %; berie na vedomie, že v roku 2015 

predstavoval výsledok hospodárenia centra 5 079 604 EUR z celkového rozpočtu 

58 451 950 EUR prideleného Komisiou; 

2. konštatuje, že pokiaľ ide o viazané a platobné rozpočtové prostriedky centra, väčšina 

nových prostriedkov v roku 2015 bola zaviazaná a vyplatená; berie na vedomie, že miera 

plnenia dosiahla 95,0 % a že suma nepoužitých rozpočtových prostriedkov predstavuje 

3,477 milióna EUR; zdôrazňuje, že väčšina tohto nedostatočného čerpania zodpovedá 

nepoužitým pripísaným príjmom (výsledok hospodárenia centra v roku 2014), ktoré sa 

opätovne použili v roku 2016; 

3. zdôrazňuje, že epidémia eboly bola skúškou pripravenosti Únie, pokiaľ ide o opatrenia a 

právny rámec, a že Výbor pre zdravotnú bezpečnosť sa pravidelne stretával s cieľom 

prediskutovať vhodné opatrenia založené na rýchlych hodnoteniach rizika a usmerneniach 

centra; 

4. pripomína, že rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ1 stanovuje 

rámec na riešenie, koordináciu a riadenie vážnych cezhraničných zdravotných hrozieb v 

spolupráci s členskými štátmi, Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), centrom a 

inými medzinárodnými partnermi; 

5. berie na vedomie, že systém včasného varovania a reakcie, ktorý bol zriadený rozhodnutím 

č. 1082/2013/EÚ s cieľom upozorňovať a informovať o opatreniach prijatých v boji s 

vážnymi cezhraničnými zdravotnými hrozbami, bol neustále monitorovaný; v roku 2015 

bolo zaznamenaných 88 oznámení, ktoré viedli k 280 správam a výmenám informácií, a 

riešilo sa 37 rôznych udalostí, napríklad epidémia eboly, prílev utečencov, koronavírus z 

Blízkeho východu, ktorý spôsobuje respiračný syndróm (MERS-CoV), poliomyelitída, 

nedostatočné zdravotnícke protiopatrenia, vírus Zika a výbuch chemickej továrne v Číne; 

zdôrazňuje, že všetky tieto udalosti boli sledované v úzkej spolupráci s centrom a členskými 

štátmi; 

6. poznamenáva, že pokiaľ ide o postupy verejného obstarávania, centrum sa osobitne 

zameralo na zabezpečenie konzistentnosti vo všetkých súťažných podkladoch; zdôrazňuje, 

že pozmenený postup centra pre verejné obstarávanie, zmluvy a granty poskytuje dodatočný 

mechanizmus kontroly kvality; vyzýva centrum, aby predovšetkým vykonávalo dôkladné 

kontroly konfliktov záujmov v súvislosti s verejnými zákazkami, verejným obstarávaním, 

prijímaním zamestnancov a so zmluvami s cieľom posilniť transparentnosť; 

7. žiada centrum, aby dôsledne uplatňovalo opatrenia týkajúce sa voľnej úvahy a vylúčenia, 

                                                 
1 Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 o závažných cezhraničných 

ohrozeniach zdravia a zrušení rozhodnutia č. 2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 1).  
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pokiaľ ide o verejné obstarávanie, pričom riadne overovanie spoľahlivosti sa bude 

vykonávať v každom štádiu, a aby uplatňovalo kritériá vylúčenia s cieľom zabrániť účasti 

spoločností v prípade akéhokoľvek konfliktu záujmov, čo je nevyhnutné na ochranu 

finančných záujmov Únie; 

8. zdôrazňuje, že centrum by malo aj naďalej presadzovať dialóg so zainteresovanými 

stranami a občanmi a zahrnúť ho do priorít a činností, ktoré sa majú vykonať; 

9. odporúča, aby centrum vypracovalo ukazovatele vplyvu; domnieva sa, že takéto 

ukazovatele vplyvu predstavujú dôležitý nástroj na meranie účinnosti centra; 

10. pripomína, že ako agentúra Únie má centrum rozpočet denominovaný v eurách; keďže však 

sídli vo Švédsku, krajine mimo eurozóny, mnohé z jeho výdavkov sa realizujú vo švédskych 

korunách (SEK); okrem toho centrum je vystavené pohybom výmenného kurzu, keďže má 

nielen účty vo švédskych korunách, ale niektoré operácie realizuje aj v iných menách; 

11. berie na vedomie, že od 1. mája 2015 po rozhodnutí správnej rady centra nahradila 

dovtedajšieho riaditeľa úradujúca riaditeľka, kým sa funkcie neujme nový riaditeľ; 

12. na základe dostupných údajov odporúča udeliť riaditeľke Európskeho centra pre prevenciu 

a kontrolu chorôb absolutórium za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 2015. 
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