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Amendement   1 

Notis Marias 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 1 

 
Ontwerpadvies Amendement 

1. merkt op dat het Europees Centrum 

voor ziektepreventie en -bestrijding ("het 

Centrum") vrijwel uitsluitend uit de 

begroting van de Unie wordt gefinancierd; 

merkt ook op dat de EVA-lidstaten 2,97 % 

van de begroting 2015 van het Centrum 

hebben bijgedragen; stelt vast dat het 

Centrum in 2015 een resultaat van 

5 079 604 EUR had, op een totale van de 

Commissie ontvangen begroting van EUR 

58 451 950 EUR; 

1. merkt op dat het Europees Centrum 

voor ziektepreventie en -bestrijding ("het 

Centrum") dat tot doel heeft de afweer in 

de Unie tegen infectieziekten te 

versterken, vrijwel uitsluitend uit de 

begroting van de Unie wordt gefinancierd; 

merkt ook op dat de EVA-lidstaten 2,97 % 

van de begroting 2015 van het Centrum 

hebben bijgedragen; stelt vast dat het 

Centrum in 2015 een resultaat van 5 079 

604 EUR had, op een totale van de 

Commissie ontvangen begroting van EUR 

58 451 950 EUR; 

Or. el 

 

Amendement   2 

Eleftherios Synadinos 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpadvies Amendement 

3. benadrukt dat de ebola-epidemie 

een testcase voor de paraatheidsregelingen 

en het juridische kader van de Unie vormde 

en dat het Gezondheidsbeveiligingscomité 

regelmatig is bijeengekomen om te 

discussiëren over passende maatregelen op 

basis van snelle risicobeoordelingen en 

richtsnoeren van het Centrum; 

3. benadrukt dat de ebola-epidemie 

een testcase voor de toepassing van 

paraatheidsregelingen en het juridische 

kader van de Unie vormde en dat het 

Gezondheidsbeveiligingscomité regelmatig 

is bijeengekomen om te discussiëren over 

passende maatregelen op basis van snelle 

risicobeoordelingen en richtsnoeren van 

het Centrum; 

Or. el 

 

Amendement   3 

Notis Marias 
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Ontwerpadvies 

Paragraaf 3 

 
Ontwerpadvies Amendement 

3. benadrukt dat de ebola-epidemie 

een testcase voor de paraatheidsregelingen 

en het juridische kader van de Unie vormde 

en dat het Gezondheidsbeveiligingscomité 

regelmatig is bijeengekomen om te 

discussiëren over passende maatregelen op 

basis van snelle risicobeoordelingen en 

richtsnoeren van het Centrum; 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 

versie) 

Or. el 

 

Amendement   4 

Notis Marias 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 5 

 
Ontwerpadvies Amendement 

5. stelt vast dat het systeem voor 

vroegtijdige waarschuwing en reactie, dat 

bij Besluit nr. 1082/2013/EU is ingesteld 

om alarmen te melden en maatregelen te 

rapporteren die ter bestrijding van de 

ernstige grensoverschrijdende bedreigingen 

zijn genomen, permanent is gemonitord; in 

2015 waren er 88 meldingen, die hebben 

geleid tot 280 berichten en uitwisselingen 

van informatie, en zijn 37 verschillende 

gebeurtenissen aangepakt, bijvoorbeeld de 

ebola-epidemie, de toestroom van 

vluchtelingen, het Middle East Respiratory 

Syndrome Coronavirus (MERS-CoV), 

poliomyelitis, het tekort aan medische 

tegenmaatregelen, het zikavirus en de 

explosie van een chemische fabriek in 

China; benadrukt dat alle gebeurtenissen 

zijn gevolgd in nauwe samenwerking met 

het Centrum en de lidstaten; 

5. wijst erop dat het systeem voor 

vroegtijdige waarschuwing en reactie, dat 

bij Besluit nr. 1082/2013/EU is ingesteld 

om alarmen te melden en maatregelen te 

rapporteren die ter bestrijding van de 

ernstige grensoverschrijdende bedreigingen 

zijn genomen, permanent is gemonitord; in 

2015 waren er 88 meldingen, die hebben 

geleid tot 280 berichten en uitwisselingen 

van informatie, en zijn 37 verschillende 

gebeurtenissen aangepakt, bijvoorbeeld de 

ebola-epidemie, de toestroom van 

vluchtelingen, het Middle East Respiratory 

Syndrome Coronavirus (MERS-CoV), 

poliomyelitis, het tekort aan medische 

tegenmaatregelen, het zikavirus en de 

explosie van een chemische fabriek in 

China; benadrukt dat alle gebeurtenissen 

zijn gevolgd in nauwe samenwerking met 

het Centrum en de lidstaten; 

Or. el 
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Amendement   5 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 5 bis. neemt ter kennis dat het Centrum 

in zijn aanbestedingsprocedures met 

name aandacht heeft besteed aan 

consistentie in alle 

aanbestedingsdocumenten; onderstreept 

dat de commissie van het Centrum voor 

aanbestedingen, contracten en subsidies 

een aanvullend mechanisme voor 

kwaliteitscontrole vormt; dringt er bij het 

Centrum op aan in het bijzonder scherp te 

letten op mogelijke 

belangenverstrengelingen bij 

aanbestedingen, opdrachten, 

aanwervingen en contracten, teneinde 

voor meer transparantie te zorgen; 

Or. it 

 

Amendement   6 

Michèle Rivasi 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 5 bis. herinnert er aan dat het Centrum 

subsidie aan instellingen en personen kan 

verlenen en verzoekt het Centrum 

onafhankelijk onderzoek te bevorderen 

naar de vaccins waarvan de veiligheid in 

meerdere lidstaten in twijfel wordt 

getrokken; wijst erop dat de transparantie 

rond klinische gegevens, 

geneesmiddelenbewaking en observering 

van nevenwerkingen tengevolge van 

vaccins ook moet worden versterkt, door 

samenwerking tussen het Europees 

Geneesmiddelenbureau en het Centrum; 



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

NL 

Or. en 

 

Amendement   7 

Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 5 bis (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 5 bis. raadt het Centrum aan om een 

gezamenlijk strategiedocument uit te 

brengen, naar het voorbeeld van andere 

agentschappen, met daarin 

monitorindicatoren over 

personeelsopbouw en uitbestedingsbeleid; 

Or. en 

 

Amendement   8 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 5 ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 5 ter. verzoekt het Centrum om de 

maatregelen inzake discretie en uitsluiting 

bij openbare aanbestedingen strikt toe te 

passen, en erop toe te zien dat in alle 

gevallen een grondig 

achtergrondonderzoek wordt verricht, en 

om de uitsluitingsgronden toe te passen 

zodat ondernemingen in geval van 

belangenconflicten worden geweerd, 

aangezien dit van essentieel belang is om 

de financiële belangen van de EU te 

beschermen; 

Or. it 

 

Amendement   9 

Jasenko Selimovic 
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Ontwerpadvies 

Paragraaf 5 ter (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 5 ter. onderstreept dat het Centrum de 

dialoog met belanghebbenden en burgers 

moet blijven stimuleren en aan haar 

prioriteiten en uit te voeren activiteiten 

moet toevoegen; 

Or. en 

 

Amendement   10 

Jasenko Selimovic 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 5 quater (nieuw) 

 
Ontwerpadvies Amendement 

 5 quater. beveelt het Centrum aan 

impactindicatoren te ontwikkelen; 

beschouwt zulke impactindicatoren als 

essentiële instrumenten waaraan de 

effectiviteit van het Centrum zich laat 

afmeten; 

Or. en 

 

Amendement   11 

Eleftherios Synadinos 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 6 

 
Ontwerpadvies Amendement 

6. herinnert eraan dat het Centrum als 

agentschap van de Unie een begroting 

heeft die in euro's is uitgedrukt; aangezien 

het echter in Zweden, en dus in een niet-

euroland, gevestigd is, zijn veel van zijn 

uitgaven in Zweedse kronen (SEK) 

uitgedrukt; voorts is het Centrum aan 

wisselkoersschommelingen blootgesteld 

doordat het niet alleen bankrekeningen in 

6. herinnert eraan dat het Centrum als 

agentschap van de Unie een begroting 

heeft die in euro's is uitgedrukt; aangezien 

het echter in Zweden, en dus in een niet-

euroland, gevestigd is, zijn veel van zijn 

uitgaven in Zweedse kronen (SEK) 

uitgedrukt; voorts is het Centrum aan 

uitzonderlijke, onvoorspelbare en 

onregelmatige wisselkoersschommelingen 
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SEK heeft, maar ook bepaalde 

verrichtingen in andere valuta's uitvoert; 

blootgesteld doordat het niet alleen 

bankrekeningen in SEK heeft, maar ook 

bepaalde verrichtingen in andere valuta's 

uitvoert; 

Or. el 

 

Amendement   12 

Notis Marias 

 

Ontwerpadvies 

Paragraaf 8 

 
Ontwerpadvies Amendement 

8. beveelt op grond van de 

beschikbare gegevens aan om de directeur 

van het Europees Centrum voor 

ziektepreventie en -bestrijding kwijting te 

verlenen voor de uitvoering van de 

begroting van het Centrum voor het 

begrotingsjaar 2015. 

8. beveelt op grond van de 

beschikbare gegevens aan om de verlening 

van kwijting aan de directeur van het 

Europees Centrum voor ziektepreventie en 

-bestrijding voor de uitvoering van de 

begroting van het Centrum voor het 

begrotingsjaar 2015 uit te stellen. 

Or. el 

 


