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Изменение   1 

Нотис Мариас 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 
Проектостановище Изменение 

1. отбелязва, че Европейският 

център за профилактика и контрол 

върху заболяванията (наричан по-

нататък Центъра) се финансира почти 

изцяло от бюджета на Съюза; отбелязва 

също така, че държавите – членки на 

ЕАСТ, са осигурили 2,97% от бюджета 

на Центъра за 2015 г.; отчита, че през 

2015 г. Центърът има бюджетен 

резултат от 5 079 604 EUR при общ 

бюджет от 58 451 950 EUR, изплатен от 

Комисията; 

1. отбелязва, че Европейският 

център за профилактика и контрол 

върху заболяванията (наричан по-

нататък Центъра), който има за цел 

засилване на капацитета на ЕС за 

защита от заразни болести, се 

финансира почти изцяло от бюджета на 

Съюза; отбелязва също така, че 

държавите – членки на ЕАСТ, са 

осигурили 2,97% от бюджета на 

Центъра за 2015 г.; отчита, че през 

2015 г. Центърът има бюджетен 

резултат от 5 079 604 EUR при общ 

бюджет от 58 451 950 EUR, изплатен от 

Комисията; 

Or. el 

 

Изменение   2 

Елефтериос Синадинос 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 
Проектостановище Изменение 

3. подчертава, че епидемията от 

ебола беше тест за готовността и 

правната рамка на Съюза, както и че 

Комитетът за здравна сигурност 

заседаваше редовно, за да обсъди 

подходящи мерки въз основа на бързи 

оценки на риска и насоки от Центъра; 

3. подчертава, че епидемията от 

ебола беше тест за прилагането на 

мерките за готовност за действие и 

правната рамка на Съюза, както и че 

Комитетът за здравна сигурност 

заседаваше редовно, за да обсъди 

подходящи мерки въз основа на бързи 

оценки на риска и насоки от Центъра; 

Or. el 

 

Изменение   3 
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Нотис Мариас 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 
Проектостановище Изменение 

3. подчертава, че епидемията от 

ебола беше тест за готовността и 

правната рамка на Съюза, както и че 

Комитетът за здравна сигурност 

заседаваше редовно, за да обсъди 

подходящи мерки въз основа на бързи 

оценки на риска и насоки от Центъра; 

3. отбелязва, че епидемията от 

ебола беше тест за готовността и 

правната рамка на Съюза, както и че 

Комитетът за здравна сигурност 

заседаваше редовно, за да обсъди 

подходящи мерки въз основа на бързи 

оценки на риска и насоки от Центъра; 

Or. el 

 

Изменение   4 

Нотис Мариас 

 

Проектостановище 

Параграф 5 

 
Проектостановище Изменение 

5. отчита, че системата за ранно 

предупреждение и реагиране, създадена 

съгласно Решение № 1082/2013/ЕС за 

изпращане на сигнали и докладване на 

мерки, предприети за борба със 

сериозни трансгранични заплахи за 

здравето, се следи непрекъснато; през 

2015 г. са били изпратени 88 сигнала, 

които са били последвани от 280 

съобщения и разменени информации, 

като са били разгледани 37 различни 

събития, като епидемията от ебола, 

притокът от бежанци, коронавирусът на 

близкоизточния респираторен синдром 

(MERS-CoV), полиомиелитът, 

недостигът на медицински мерки за 

противодействие, вирусът Зика, и 

експлозията на химически завод в 

Китай; подчертава, че всички събития са 

били проследени в тясно 

сътрудничество с Центъра и държавите 

членки; 

5. отбелязва, че системата за ранно 

предупреждение и реагиране, създадена 

съгласно Решение № 1082/2013/ЕС за 

изпращане на сигнали и докладване на 

мерки, предприети за борба със 

сериозни трансгранични заплахи за 

здравето, се следи непрекъснато; през 

2015 г. са били изпратени 88 сигнала, 

които са били последвани от 280 

съобщения и разменени информации, 

като са били разгледани 37 различни 

събития, като епидемията от ебола, 

притокът от бежанци, коронавирусът на 

близкоизточния респираторен синдром 

(MERS-CoV), полиомиелитът, 

недостигът на медицински мерки за 

противодействие, вирусът Зика и 

експлозията на химически завод в 

Китай; подчертава, че всички събития са 

били проследени в тясно 

сътрудничество с Центъра и държавите 

членки; 

Or. el 
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Изменение   5 

Никола Капуто, Дору-Клаудиан Фрунзулика 

 

Проектостановище 

Параграф 5 a (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 5а. Отбелязва, че по отношение на 

процедурите за възлагане на 

обществени поръчки Центърът е 

отделил специално внимание на 

осигуряването на последователност 

във всички тръжни документи; 

подчертава, че преструктурираният 

комитет за обществени поръчки, 

договори и безвъзмездни помощи на 

Центъра внедрява допълнителен 

механизъм за контрол на качеството; 

призовава Центъра по-специално да 

извършва внимателни проверки за 

наличието на конфликти на 

интереси по отношение на търгове, 

обществени поръчки, набиране на 

персонал и договори, с цел увеличаване 

на прозрачността; 

Or. it 

 

Изменение   6 

Мишел Ривази 

от името на групата Verts/ALE 

 

Проектостановище 

Параграф 5 a (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 5a. припомня, че Центърът може 

да отпуска безвъзмездна финансова 

помощ за изследователски 

институти и физически лица и 

приканва Центъра да насърчава 

независими изследвания на онези 

ваксини, чиято безопасност беше 

поставена под въпрос в няколко 

държави членки; посочва, че 
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прозрачността, фармакологичната 

бдителност и наблюдението на 

страничните ефекти на ваксините 

следва също да се засилят 

посредством сътрудничество между 

Европейската агенция по 

лекарствата и Центъра; 

Or. en 

 

Изменение   7 

Ясенко Селимович 

 

Проектостановище 

Параграф 5 a (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 5a. препоръчва на Центъра да 

излезе с документ за съвместна 

стратегия, като използва опита на 

други агенции на Съюза, който да 

включва показатели за наблюдение на 

развитието на персонала и 

политиката на възлагане на дейности 

на външни изпълнители; 

Or. en 

 

Изменение   8 

Никола Капуто, Дору-Клаудиан Фрунзулика 

 

Проектостановище 

Параграф 5 б (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 5б. призовава Центъра да прилага 

стриктно мерките, отнасящи се до 

преценката и изключването при 

възлагането на обществени поръчки, 

като във всички случаи се извършват 

подходящи цялостни проверки, и да 

прилага критериите за изключване, за 

да не се допускат дружества в случай 

на конфликт на интереси, което е от 

съществено значение за защитата на 
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финансовите интереси на Съюза; 

Or. it 

 

Изменение   9 

Ясенко Селимович 

 

Проектостановище 

Параграф 5 б (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 5б. подчертава, че Центърът 

следва да продължи да насърчава 

диалога със заинтересованите страни 

и гражданите и да го включи като 

част от приоритетите и 

дейностите, които трябва да 

изпълни; 

Or. en 

 

Изменение   10 

Ясенко Селимович 

 

Проектостановище 

Параграф 5 в (нов) 

 
Проектостановище Изменение 

 5в. препоръчва на Центъра да 

разработи показатели за 

въздействието; счита, че 

показателите за въздействието са 

инструменти от първостепенно 

значение за измерване на 

ефективността на Центъра; 

Or. en 

 

Изменение   11 

Елефтериос Синадинос 

 

Проектостановище 

Параграф 6 
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Проектостановище Изменение 

6. припомня, че като агенция на 

Съюза Центърът разполага с бюджет в 

евро; въпреки това, тъй като той се 

намира в Швеция, и следователно в 

държава извън еврозоната, много от 

неговите разходи се извършват в 

шведски крони (SEK); освен това 

Центърът е изложен на колебанията в 

обменния курс, тъй като той не само 

разполага с банкови сметки в шведски 

крони, но осъществява и някои 

трансакции с други чуждестранни 

валути; 

6. припомня, че като агенция на 

Съюза Центърът разполага с бюджет в 

евро; въпреки това, тъй като той се 

намира в Швеция, и следователно в 

държава извън еврозоната, много от 

неговите разходи се извършват в 

шведски крони (SEK); освен това 

Центърът е изложен на извънредни, 

непредвидени и непредсказуеми 

колебания в обменния курс, тъй като 

той не само разполага с банкови сметки 

в шведски крони, но осъществява и 

някои трансакции с други чуждестранни 

валути; 

Or. el 

 

Изменение   12 

Нотис Мариас 

 

Проектостановище 

Параграф 8 

 
Проектостановище Изменение 

8. препоръчва, въз основа на 

наличните данни, освобождаването от 

отговорност на изпълнителния директор 

на Европейския център за профилактика 

и контрол на заболяванията във връзка с 

изпълнението на бюджета на Центъра за 

финансовата 2015 година. 

8. препоръчва, въз основа на 

наличните данни, отлагане на 

освобождаването от отговорност 

на изпълнителния директор на 

Европейския център за профилактика и 

контрол на заболяванията във връзка с 

изпълнението на бюджета на Центъра за 

финансовата 2015 година. 

Or. el 

 


