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  EL 

Τροπολογία   1 

Νότης Μαριάς 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 1 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

1. σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό 

Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων 

(«το Κέντρο») χρηματοδοτείται σχεδόν 

αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό της 

Ένωσης· σημειώνει επίσης ότι τα κράτη 

μέλη της ΕΖΕΣ συνεισέφεραν το 2,97% 

του προϋπολογισμού του Κέντρου το 

2015· γνωρίζει ότι, το 2015, το Κέντρο είχε 

ένα αποτέλεσμα 5 079 604 EUR, σε 

συνολικό προϋπολογισμό 58 451 950 EUR 

που εισπράχθηκαν από την Επιτροπή· 

1. σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό 

Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων 

(«το Κέντρο»), το οποίο έχει σαν στόχο 

την ενίσχυση της άμυνας της Ένωσης 

έναντι των λοιμωδών νόσων, 
χρηματοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά από 

τον προϋπολογισμό της Ένωσης· 

σημειώνει επίσης ότι τα κράτη μέλη της 

ΕΖΕΣ συνεισέφεραν το 2,97% του 

προϋπολογισμού του Κέντρου το 2015· 

γνωρίζει ότι, το 2015, το Κέντρο είχε ένα 

αποτέλεσμα 5 079 604 EUR, σε συνολικό 

προϋπολογισμό 58 451 950 EUR που 

εισπράχθηκαν από την Επιτροπή· 

Or. el 

 

Τροπολογία   2 

Ελευθέριος Συναδινός 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

3. τονίζει ότι η επιδημία έμπολα 

επέτρεψε να δοκιμαστούν οι ρυθμίσεις 

ετοιμότητας και το νομικό πλαίσιο της 

Ένωσης και ότι η Επιτροπή Υγειονομικής 

Ασφάλειας συνεδρίαζε τακτικά για να 

συζητήσει τα κατάλληλα μέτρα, στη βάση 

γρήγορων αξιολογήσεων κινδύνου και 

ενεργειών καθοδήγησης από το Κέντρο· 

3. τονίζει ότι η επιδημία έμπολα 

επέτρεψε να δοκιμαστεί η εφαρμογή των 

ρυθμίσεων ετοιμότητας και το νομικό 

πλαίσιο της Ένωσης και ότι η Επιτροπή 

Υγειονομικής Ασφάλειας συνεδρίαζε 

τακτικά για να συζητήσει τα κατάλληλα 

μέτρα, στη βάση γρήγορων αξιολογήσεων 

κινδύνου και ενεργειών καθοδήγησης από 

το Κέντρο· 

Or. el 

 

Τροπολογία   3 
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Νότης Μαριάς 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 3 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

3. τονίζει ότι η επιδημία έμπολα 

επέτρεψε να δοκιμαστούν οι ρυθμίσεις 

ετοιμότητας και το νομικό πλαίσιο της 

Ένωσης και ότι η Επιτροπή Υγειονομικής 

Ασφάλειας συνεδρίαζε τακτικά για να 

συζητήσει τα κατάλληλα μέτρα, στη βάση 

γρήγορων αξιολογήσεων κινδύνου και 

ενεργειών καθοδήγησης από το Κέντρο· 

3. σημειώνει ότι η επιδημία έμπολα 

επέτρεψε να δοκιμαστούν οι ρυθμίσεις 

ετοιμότητας και το νομικό πλαίσιο της 

Ένωσης και ότι η Επιτροπή Υγειονομικής 

Ασφάλειας συνεδρίαζε τακτικά για να 

συζητήσει τα κατάλληλα μέτρα, στη βάση 

γρήγορων αξιολογήσεων κινδύνου και 

ενεργειών καθοδήγησης από το Κέντρο· 

Or. el 

 

Τροπολογία   4 

Νότης Μαριάς 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

5. γνωρίζει ότι υπήρξε συνεχής 

παρακολούθηση του συστήματος έγκαιρου 

συναγερμού και αντίδρασης, το οποίο 

θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 

1082/2013/ΕΕ για να κοινοποιεί 

προειδοποιήσεις και να ανακοινώνει μέτρα 

που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση 

σοβαρών διασυνοριακών υγειονομικών 

απειλών· το 2015 πραγματοποιήθηκαν 88 

κοινοποιήσεις, από τις οποίες προέκυψαν 

280 μηνύματα και ανταλλαγές 

πληροφοριών και εξετάστηκαν 37 

διαφορετικά συμβάντα όπως, για 

παράδειγμα, η επιδημία έμπολα, το 

προσφυγικό ρεύμα, ο κορωναϊός του 

αναπνευστικού συνδρόμου της Μέσης 

Ανατολής, η πολιομυελίτιδα, η απουσία 

ιατρικών αντιμέτρων, ο ιός Ζίκα και η 

έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο στην Κίνα· 

τονίζει ότι όλα τα συμβάντα 

παρακολουθήθηκαν σε στενή συνεργασία 

μεταξύ του Κέντρου και των κρατών 

μελών· 

5. σημειώνει ότι υπήρξε συνεχής 

παρακολούθηση του συστήματος έγκαιρου 

συναγερμού και αντίδρασης, το οποίο 

θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 

1082/2013/ΕΕ για να κοινοποιεί 

προειδοποιήσεις και να ανακοινώνει μέτρα 

που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση 

σοβαρών διασυνοριακών υγειονομικών 

απειλών· το 2015 πραγματοποιήθηκαν 88 

κοινοποιήσεις, από τις οποίες προέκυψαν 

280 μηνύματα και ανταλλαγές 

πληροφοριών και εξετάστηκαν 37 

διαφορετικά συμβάντα όπως, για 

παράδειγμα, η επιδημία έμπολα, το 

προσφυγικό ρεύμα, ο κορωναϊός του 

αναπνευστικού συνδρόμου της Μέσης 

Ανατολής, η πολιομυελίτιδα, η απουσία 

ιατρικών αντιμέτρων, ο ιός Ζίκα και η 

έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο στην Κίνα· 

τονίζει ότι όλα τα συμβάντα 

παρακολουθήθηκαν σε στενή συνεργασία 

μεταξύ του Κέντρου και των κρατών 

μελών· 
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Or. el 

 

Τροπολογία   5 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5 α. σημειώνει ότι, όσον αφορά τις 

διαδικασίες προμηθειών που εφαρμόζει, 

το Κέντρο έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση 

στην εξασφάλιση της συνεκτικότητας σε 

όλα τα έγγραφα των διαγωνισμών· τονίζει 

ότι η επιτροπή προμηθειών, συμβάσεων 

και επιδοτήσεων του Κέντρου, στη νέα 

μορφή της, παρέχει έναν πρόσθετο 

μηχανισμό ελέγχου της ποιότητας· 

καλεί ιδίως το Kέντρο να διενεργεί 

προσεκτικούς ελέγχους με αντικείμενο τις 

συγκρούσεις συμφερόντων σε συνάρτηση 

με τις προκηρύξεις διαγωνισμών, τις 

προμήθειες, τις προσλήψεις και τις 

συμβάσεις, ούτως ώστε να ενισχυθεί η 

διαφάνεια· 

Or. it 

 

Τροπολογία   6 

Michèle Rivasi 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5 α. υπενθυμίζει ότι το Κέντρο μπορεί 

να επιχορηγεί ιδρύματα και μεμονωμένα 

πρόσωπα και το καλεί να προωθήσει την 

ανεξάρτητη έρευνα σε σχέση με τα 

εμβόλια των οποίων η ασφάλεια έχει 

αμφισβητηθεί σε διάφορα κράτη μέλη· 

τονίζει ότι πρέπει επίσης να ενισχυθεί η 

διαφάνεια των κλινικών δεδομένων, η 

φαρμακοεπαγρύπνηση και η 



PE595.705v01-00 6/8 AM\1112676EL.docx 

EL 

παρακολούθηση των παρενεργειών των 

εμβολίων, σε συνεργασία μεταξύ του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και 

του Κέντρου· 

Or. en 

 

Τροπολογία   7 

Jasenko Selimovic 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 α (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5 α. συνιστά στο Κέντρο να 

παρουσιάσει, αντλώντας από την 

εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών, 

ένα κοινό έγγραφο στρατηγικής που θα 

πρέπει να περιλαμβάνει δείκτες 

παρακολούθησης σε σχέση με τις 

πολιτικές εξέλιξης του προσωπικού και 

εξωτερικής ανάθεσης εργασιών· 

Or. en 

 

Τροπολογία   8 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 β (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5 β. ζητεί από το Κέντρο να εφαρμόζει 

αυστηρά τα μέτρα που αφορούν τη 

διακριτική ευχέρεια και τη δυνατότητα 

αποκλεισμού από τις δημόσιες 

προμήθειες, διενεργώντας σε όλες τις 

περιπτώσεις κατάλληλους ελέγχους του 

ιστορικού, και να εφαρμόζει κριτήρια 

αποκλεισμού, προκειμένου να μη γίνονται 

δεκτές εταιρείες σε περίπτωση 

σύγκρουσης συμφερόντων, πράγμα 

ουσιώδες για την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· 
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Or. it 

 

Τροπολογία   9 

Jasenko Selimovic 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 β (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5 β. υπογραμμίζει ότι το Κέντρο θα 

πρέπει να συνεχίσει την προώθηση του 

διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη και 

τους πολίτες και να τον εντάξει στις προς 

υλοποίηση προτεραιότητες και 

δραστηριότητές του· 

Or. en 

 

Τροπολογία   10 

Jasenko Selimovic 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 5 γ (νέα) 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

 5 γ. συνιστά στο Κέντρο να αναπτύξει 

δείκτες αντικτύπου· πιστεύει ότι οι εν 

λόγω δείκτες αντικτύπου αποτελούν 

απαραίτητο εργαλείο για τη μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας του Κέντρου· 

Or. en 

 

Τροπολογία   11 

Ελευθέριος Συναδινός 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 6 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

6. υπενθυμίζει ότι, ως οργανισμός της 

ΕΕ, το Κέντρο διαθέτει προϋπολογισμό σε 

ευρώ· ωστόσο, δεδομένου ότι είναι 

6. υπενθυμίζει ότι, ως οργανισμός της 

Ένωσης, το Κέντρο διαθέτει 

προϋπολογισμό σε ευρώ· ωστόσο, 
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εγκατεστημένο στη Σουηδία, δηλαδή σε 

χώρα που δεν ανήκει στην ευρωζώνη, 

πολλές από τις δαπάνες του καταβάλλονται 

σε σουηδικές κορώνες (SEK)· επιπλέον, το 

Κέντρο είναι εκτεθειμένο σε 

συναλλαγματικές διακυμάνσεις, επειδή όχι 

μόνο έχει τραπεζικούς λογαριασμούς σε 

σουηδικές κορώνες αλλά και 

πραγματοποιεί ορισμένες συναλλαγές σε 

άλλα ξένα νομίσματα· 

δεδομένου ότι είναι εγκατεστημένο στη 

Σουηδία, δηλαδή σε χώρα που δεν ανήκει 

στην ευρωζώνη, πολλές από τις δαπάνες 

του καταβάλλονται σε σουηδικές κορώνες 

(SEK)· επιπλέον, το Κέντρο είναι 

εκτεθειμένο σε εξαιρετικές, απρόβλεπτες 

και αστάθμητες συναλλαγματικές 

διακυμάνσεις, επειδή όχι μόνο έχει 

τραπεζικούς λογαριασμούς σε σουηδικές 

κορώνες αλλά και πραγματοποιεί 

ορισμένες συναλλαγές σε άλλα ξένα 

νομίσματα· 

Or. el 

 

Τροπολογία   12 

Νότης Μαριάς 

 

Σχέδιο γνωμοδότησης 

Παράγραφος 8 

 
Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία 

8. συνιστά, βάσει των διαθέσιμων 

στοιχείων, να χορηγηθεί απαλλαγή στον 

διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου 

Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων όσον 

αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 

του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2015. 

8. συνιστά, βάσει των διαθέσιμων 

στοιχείων, να αναβληθεί η 

χορήγηση απαλλαγής στον διευθυντή του 

Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και 

Ελέγχου Νόσων όσον αφορά την εκτέλεση 

του προϋπολογισμού του Κέντρου για το 

οικονομικό έτος 2015. 

Or. el 

 


