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Tarkistus   1 

Notis Marias 

 

Lausuntoluonnos 

1 kohta 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

1. panee merkille, että Euroopan 

tautienehkäisy- ja -valvontakeskus 

(jäljempänä ”keskus”) rahoitetaan lähes 

yksinomaan unionin talousarviosta; panee 

lisäksi merkille, että EFTA-jäsenvaltiot 

rahoittivat 2,97 prosenttia keskuksen 

vuoden 2015 talousarviosta; toteaa, että 

vuonna 2015 keskuksen talousarvion 

toteutuma oli 5 079 604 euroa, kun 

komissiolta saadut kokonaismäärärahat 

olivat 58 451 950 euroa; 

1. panee merkille, että Euroopan 

tautienehkäisy- ja -valvontakeskus 

(jäljempänä ”keskus”), jonka tavoitteena 

on vahvistaa EU:n kykyä torjua 

tartuntatauteja, rahoitetaan lähes 

yksinomaan unionin talousarviosta; panee 

lisäksi merkille, että EFTA-jäsenvaltiot 

rahoittivat 2,97 prosenttia keskuksen 

vuoden 2015 talousarviosta; toteaa, että 

vuonna 2015 keskuksen talousarvion 

toteutuma oli 5 079 604 euroa, kun 

komissiolta saadut kokonaismäärärahat 

olivat 58 451 950 euroa; 

Or. el 

 

Tarkistus   2 

Eleftherios Synadinos 

 

Lausuntoluonnos 

3 kohta 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

3. korostaa, että ebolaepidemia toimi 

unionin valmiusjärjestelyjen ja 

oikeudellisten puitteiden testinä ja että 

terveysturvakomitea kokoontui 

säännöllisesti keskustelemaan 

asianmukaisista toimenpiteistä nopeiden 

riskinarviointien ja keskukselta saadun 

neuvonnan perusteella; 

3. korostaa, että ebolaepidemia toimi 

unionin valmiusjärjestelyjen ja 

oikeudellisten puitteiden täytäntöönpanon 

testinä ja että terveysturvakomitea 

kokoontui säännöllisesti keskustelemaan 

asianmukaisista toimenpiteistä nopeiden 

riskinarviointien ja keskukselta saadun 

neuvonnan perusteella; 

Or. el 

 

Tarkistus   3 

Notis Marias 
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Lausuntoluonnos 

3 kohta 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

3. korostaa, että ebolaepidemia toimi 

unionin valmiusjärjestelyjen ja 

oikeudellisten puitteiden testinä ja että 

terveysturvakomitea kokoontui 

säännöllisesti keskustelemaan 

asianmukaisista toimenpiteistä nopeiden 

riskinarviointien ja keskukselta saadun 

neuvonnan perusteella; 

3. toteaa, että ebolaepidemia toimi 

unionin valmiusjärjestelyjen ja 

oikeudellisten puitteiden testinä ja että 

terveysturvakomitea kokoontui 

säännöllisesti keskustelemaan 

asianmukaisista toimenpiteistä nopeiden 

riskinarviointien ja keskukselta saadun 

neuvonnan perusteella 

Or. el 

 

Tarkistus   4 

Notis Marias 

 

Lausuntoluonnos 

5 kohta 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

5. toteaa, että varhaisvaroitus- ja 

reagointijärjestelmää, joka perustettiin 

päätöksellä N:o 1082/2013/EU ilmoitusten 

tekemistä sekä niistä toimenpiteistä 

raportoimista varten, joita on toteutettu 

valtioiden rajat ylittävien vakavien 

terveysuhkien torjumiseksi, on seurattu 

jatkuvasti; toteaa, että vuonna 2015 tehtiin 

88 ilmoitusta, jotka johtivat 280:een 

viestin- ja tiedonvaihtotapahtumaan, ja 

käsiteltiin 37:ää eri tapahtumaa, kuten 

ebolaepidemiaa, pakolaisvirtaa, MERS-

koronavirusta, poliota, lääketieteellisten 

vastatoimien niukkuutta, zikavirusta ja 

kemiantehtaan räjähdystä Kiinassa; 

korostaa, että kaikkia tapahtumia seurattiin 

tiiviissä yhteistyössä keskuksen ja 

jäsenvaltioiden kanssa; 

5. panee merkille, että 

varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmää, 

joka perustettiin päätöksellä N:o 

1082/2013/EU ilmoitusten tekemistä sekä 

niistä toimenpiteistä raportoimista varten, 

joita on toteutettu valtioiden rajat ylittävien 

vakavien terveysuhkien torjumiseksi, on 

seurattu jatkuvasti; toteaa, että vuonna 

2015 tehtiin 88 ilmoitusta, jotka johtivat 

280:een viestin- ja 

tiedonvaihtotapahtumaan, ja käsiteltiin 

37:ää eri tapahtumaa, kuten 

ebolaepidemiaa, pakolaisvirtaa, MERS-

koronavirusta, poliota, lääketieteellisten 

vastatoimien niukkuutta, zikavirusta ja 

kemiantehtaan räjähdystä Kiinassa; 

korostaa, että kaikkia tapahtumia seurattiin 

tiiviissä yhteistyössä keskuksen ja 

jäsenvaltioiden kanssa; 

Or. el 

 

Tarkistus   5 
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Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Lausuntoluonnos 

5 a kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 5 a. toteaa, että 

hankintamenettelyjensä osalta keskus on 

keskittynyt erityisesti kaikkien 

tarjouspyyntöasiakirjojen 

johdonmukaisuuden varmistamiseen; 

korostaa, että keskuksen tarkistettu 

hankintoja, sopimuksia ja avustuksia 

käsittelevä komitea muodostaa 

täydentävän laadunvalvontamekanismin; 

kehottaa keskusta erityisesti tarkistamaan 

huolellisesti tarjouspyyntöihin, 

hankintoihin, palvelukseenottoon ja 

sopimuksiin liittyvät eturistiriidat 

avoimuuden vahvistamiseksi; 

Or. it 

 

Tarkistus   6 

Michèle Rivasi 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Lausuntoluonnos 

5 a kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 5 a. muistuttaa, että keskus voi 

myöntää avustuksia laitoksille ja 

yksityishenkilöille ja kehottaa keskusta 

edistämään riippumatonta tutkimusta, 

joka koskee niitä rokotuksia, joiden 

turvallisuus on kyseenalaistettu useissa 

jäsenvaltioissa; korostaa, että kliinisten 

tietojen avoimuutta, lääkkeiden haittojen 

tutkimusta ja rokotusten sivuvaikutusten 

valvontaa olisi myös vahvistettava 

Euroopan lääkeviraston ja keskuksen 

välisessä yhteistyössä; 

Or. en 
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Tarkistus   7 

Jasenko Selimovic 

 

Lausuntoluonnos 

5 a kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 5 a. suosittelee, että keskus esittää 

yhteisen strategia-asiakirjan, jossa 

käytetään hyväksi unionin muiden 

virastojen kokemuksia ja jonka tulisi 

sisältää henkilöstön kehittämistä ja 

ulkoistamispolitiikkaa koskevia 

valvontaindikaattoreita; 

Or. en 

 

Tarkistus   8 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Lausuntoluonnos 

5 b kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 5 b. kehottaa keskusta soveltamaan 

julkisissa hankinnoissa tiukasti 

luottamuksellisuuteen ja poissulkemiseen 

liittyviä toimenpiteitä ja suorittamaan 

asianmukaiset taustantarkistukset 

kaikissa tapauksissa sekä soveltamaan 

poissulkemisperusteita siten, että yritykset 

voidaan sulkea pois eturistiriitojen 

tapauksessa, koska tämä on olennaista 

unionin taloudellisten etujen suojelemisen 

kannalta; 

Or. it 

 

Tarkistus   9 

Jasenko Selimovic 

 

Lausuntoluonnos 

5 b kohta (uusi) 
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Lausuntoluonnos Tarkistus 

 5 b. korostaa, että keskuksen olisi 

edelleen edistettävä sidosryhmien ja 

kansalaisten kanssa käytävää 

vuoropuhelua ja sisällytettävä se 

painopisteiden ja toteutettavien toimien 

osaksi; 

Or. en 

 

Tarkistus   10 

Jasenko Selimovic 

 

Lausuntoluonnos 

5 c kohta (uusi) 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

 5 c. suosittelee, että keskus kehittää 

vaikutusindikaattoreita; uskoo, että 

tällaiset vaikutusindikaattorit ovat 

keskeinen väline keskuksen 

vaikuttavuutta mitattaessa; 

Or. en 

 

Tarkistus   11 

Eleftherios Synadinos 

 

Lausuntoluonnos 

6 kohta 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

6. muistuttaa, että keskuksella on 

unionin virastona euromääräinen 

talousarvio; toteaa kuitenkin, että koska se 

sijaitsee Ruotsissa, joka ei kuulu 

euroalueeseen, monet sen menoista 

laskutetaan Ruotsin kruunuina (SEK); 

toteaa, että valuuttakurssien vaihtelut 

vaikuttavat keskukseen, koska sillä on 

kruunumääräisiä pankkitilejä ja lisäksi sillä 

on tiettyjä maksutapahtumia myös muissa 

ulkomaanvaluutoissa; 

6. muistuttaa, että keskuksella on 

unionin virastona euromääräinen 

talousarvio; toteaa kuitenkin, että koska se 

sijaitsee Ruotsissa, joka ei kuulu 

euroalueeseen, monet sen menoista 

laskutetaan Ruotsin kruunuina (SEK); 

toteaa lisäksi, että valuuttakurssien 

poikkeukselliset, odottamattomat ja 

ennakoimattomat vaihtelut vaikuttavat 

keskukseen, koska sillä on 

kruunumääräisiä pankkitilejä ja lisäksi sillä 

on tiettyjä maksutapahtumia myös muissa 
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ulkomaanvaluutoissa; 

Or. el 

 

Tarkistus   12 

Notis Marias 

 

Lausuntoluonnos 

8 kohta 

 
Lausuntoluonnos Tarkistus 

8. suosittelee käytettävissä olevien 

tietojen perusteella, että Euroopan 

tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen 

johtajalle myönnetään vastuuvapaus 

keskuksen talousarvion toteuttamisesta 

varainhoitovuonna 2015. 

8. suosittelee käytettävissä olevien 

tietojen perusteella, että lykätään 

vastuuvapauden myöntämistä Euroopan 

tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen 

johtajalle keskuksen talousarvion 

toteuttamisesta varainhoitovuonna 2015. 

Or. el 

 


