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Poprawka   1 

Notis Marias 

 

Projekt opinii 

Ustęp 1 

 
Projekt opinii Poprawka 

1. zauważa, że Europejskie Centrum 

ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób jest 

finansowane prawie wyłącznie z budżetu 

Unii; zwraca również uwagę, że wkład 

państw członkowskich EFTA do budżetu 

Centrum na rok 2015 wyniósł 2,97%; 

docenia, że w 2015 r. wynik budżetu 

Centrum to 5 079 604 EUR w stosunku do 

całego budżetu w wysokości 58 451 950 

EUR, otrzymanego od Komisji; 

1. zauważa, że Europejskie Centrum 

ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, które 

ma na celu poprawę ochrony przed 

chorobami zakaźnymi w Unii, jest 

finansowane prawie wyłącznie z budżetu 

Unii; zwraca również uwagę, że wkład 

państw członkowskich EFTA do budżetu 

Centrum na rok 2015 wyniósł 2,97%; 

docenia, że w 2015 r. wynik budżetu 

Centrum to 5 079 604 EUR w stosunku do 

całego budżetu w wysokości 58 451 950 

EUR, otrzymanego od Komisji; 

Or. el 

 

Poprawka   2 

Eleftherios Synadinos 

 

Projekt opinii 

Ustęp 3 

 
Projekt opinii Poprawka 

3. podkreśla, że epidemia wirusa 

Ebola stanowiła sprawdzian dla ustaleń 

Unii w zakresie gotowości i dla jej ram 

prawnych oraz że Komitet ds. 

Bezpieczeństwa Zdrowia spotykał się 

regularnie w celu przedyskutowania 

odpowiednich środków w oparciu o oceny 

nagłego ryzyka i wskazówki od Centrum; 

3. podkreśla, że epidemia gorączki 

krwotocznej Ebola stanowiła sprawdzian 

dla wdrażania ustaleń Unii w zakresie 

gotowości i dla jej ram prawnych oraz że 

Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia 

spotykał się regularnie w celu 

przedyskutowania odpowiednich środków 

w oparciu o oceny nagłego ryzyka i 

wskazówki od Centrum; 

Or. el 

 

Poprawka   3 

Notis Marias 
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Projekt opinii 

Ustęp 3 

 
Projekt opinii Poprawka 

3. podkreśla, że epidemia wirusa 

Ebola stanowiła sprawdzian dla ustaleń 

Unii w zakresie gotowości i dla jej ram 

prawnych oraz że Komitet ds. 

Bezpieczeństwa Zdrowia spotykał się 

regularnie w celu przedyskutowania 

odpowiednich środków w oparciu o oceny 

nagłego ryzyka i wskazówki od Centrum; 

3. zauważa, że epidemia gorączki 

krwotocznej Ebola stanowiła sprawdzian 

dla ustaleń Unii w zakresie gotowości i dla 

jej ram prawnych oraz że Komitet ds. 

Bezpieczeństwa Zdrowia spotykał się 

regularnie w celu przedyskutowania 

odpowiednich środków w oparciu o oceny 

nagłego ryzyka i wskazówki od Centrum; 

Or. el 

 

Poprawka   4 

Notis Marias 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 

 
Projekt opinii Poprawka 

5. docenia, że stale monitoruje się 

system wczesnego ostrzegania i 

reagowania, który ustanowiono na mocy 

decyzji nr 1082/2013/UE w celu 

powiadamiania o sytuacjach alarmowych i 

zgłaszania środków podejmowanych w 

celu przeciwdziałania poważnym 

transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia; 

w 2015 r. było 88 powiadomień, które 

skutkowały 280 informacjami i 

przypadkami wymiany informacji, a także 

doszło do 37 różnych wydarzeń, takich jak 

np. epidemia wirusa Ebola, napływ 

uchodźców, koronawirus MERS-CoV, 

poliomyelitis, niedobór medycznych 

środków zapobiegawczych, wirus Zika 

oraz wybuch w fabryce wyrobów 

chemicznych w Chinach; podkreśla, że w 

związku ze wszystkimi wydarzeniami 

podjęto działania następcze w ścisłej 

współpracy z Centrum i państwami 

członkowskimi; 

5. odnotowuje fakt, że stale 

monitoruje się system wczesnego 

ostrzegania i reagowania, który 

ustanowiono na mocy decyzji nr 

1082/2013/UE w celu powiadamiania o 

sytuacjach alarmowych i zgłaszania 

środków podejmowanych w celu 

przeciwdziałania poważnym 

transgranicznym zagrożeniom dla zdrowia; 

w 2015 r. było 88 powiadomień, które 

skutkowały 280 informacjami i 

przypadkami wymiany informacji, a także 

doszło do 37 różnych wydarzeń, takich jak 

np. epidemia gorączki krwotocznej Ebola, 

napływ uchodźców, koronawirus MERS-

CoV, poliomyelitis, niedobór medycznych 

środków zapobiegawczych, wirus Zika 

oraz wybuch w fabryce wyrobów 

chemicznych w Chinach; podkreśla, że w 

związku ze wszystkimi wydarzeniami 

podjęto działania następcze w ścisłej 

współpracy z Centrum i państwami 

członkowskimi; 

Or. el 
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  PL 

 

Poprawka   5 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 5a. zauważa, że w odniesieniu do 

procedur przetargowych, Centrum 

położyło szczególny nacisk na 

zapewnienie spójności we wszystkich 

dokumentach przetargowych; podkreśla, 

że komitet ds. zamówień, umów i dotacji 

Centrum w swoim nowym kształcie 

zapewnia dodatkowy mechanizm kontroli 

jakości; wzywa Centrum w szczególności 

do przeprowadzenia dogłębnych kontroli 

w zakresie konfliktu interesów w 

odniesieniu do przetargów, zamówień, 

rekrutacji i umów w celu zwiększenia 

przejrzystości; 

Or. it 

 

Poprawka   6 

Michèle Rivasi 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 5a. przypomina, że Centrum może 

przyznawać dotacje instytucjom i osobom 

prywatnym; zwraca się do Centrum o 

wspieranie niezależnych badań nad tymi 

szczepionkami, których bezpieczeństwo 

zostało zakwestionowane w niektórych 

państwach członkowskich; podkreśla, że 

należy zwiększyć, poprzez współpracę 

Europejskiej Agencji Leków z Centrum, 

przejrzystość danych klinicznych, nadzór 

nad bezpieczeństwem farmakoterapii oraz 

monitorowanie skutków ubocznych 

szczepionek; 
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Or. en 

 

Poprawka   7 

Jasenko Selimovic 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 a (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 5a. zaleca Centrum przedstawienie 

wspólnego dokumentu strategicznego, 

czerpiącego z doświadczenia innych 

agencji unijnych, który powinien 

obejmować wskaźniki umożliwiające 

monitorowanie rozwoju kadr i polityki 

outsourcingu;  

Or. en 

 

Poprawka   8 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 b (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 5b. zwraca się do Centrum o ścisłe 

stosowanie środków dotyczących 

uznaniowości i wykluczenia w 

zamówieniach publicznych, z właściwymi 

kontrolami przeszłości przeprowadzanymi 

w każdym przypadku, jak również o 

stosowanie kryterium wykluczenia w celu 

wyłączania przedsiębiorstw w razie 

konfliktu interesów, co ma kluczowe 

znaczenie dla ochrony interesów 

finansowych Unii; 

Or. it 

 

Poprawka   9 

Jasenko Selimovic 
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Projekt opinii 

Ustęp 5 b (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 5b. podkreśla, że Centrum powinno 

kontynuować promowanie dialogu z 

zainteresowanymi stronami i 

obywatelami, jak również uwzględnić go w 

ramach priorytetów i działań, które mają 

być realizowane; 

Or. en 

 

Poprawka   10 

Jasenko Selimovic 

 

Projekt opinii 

Ustęp 5 c (nowy) 

 
Projekt opinii Poprawka 

 5c. zaleca Centrum opracowanie 

wskaźników oceny wyników; uważa, że 

takie wskaźniki stanowią kluczowy 

instrument pomiaru efektywności 

Centrum; 

Or. en 

 

Poprawka   11 

Eleftherios Synadinos 

 

Projekt opinii 

Ustęp 6 

 
Projekt opinii Poprawka 

6. przypomina, że jako agencja UE 

Centrum dysponuje budżetem 

denominowanym w euro; jednak z uwagi 

na lokalizację w Szwecji, a więc w kraju 

nienależącym do strefy euro, znaczna część 

wydatków powstaje w szwedzkich 

koronach (SEK); ponadto Centrum jest 

narażone na wahania kursu wymiany, gdyż 

nie tylko posiada rachunki bankowe w 

6. przypomina, że jako agencja Unii 

Centrum dysponuje budżetem 

denominowanym w euro; jednak z uwagi 

na lokalizację w Szwecji, a więc w kraju 

nienależącym do strefy euro, znaczna część 

wydatków powstaje w szwedzkich 

koronach (SEK); ponadto Centrum jest 

narażone na nadzwyczajne, 

nieprzewidywalne i niepewne wahania 
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szwedzkich koronach, ale również 

dokonuje niektórych transakcji w innych 

walutach obcych; 

kursu wymiany, gdyż nie tylko posiada 

rachunki bankowe w szwedzkich koronach, 

ale również dokonuje niektórych transakcji 

w innych walutach obcych; 

Or. el 

 

Poprawka   12 

Notis Marias 

 

Projekt opinii 

Ustęp 8 

 
Projekt opinii Poprawka 

8. na podstawie dostępnych danych 

zaleca udzielenie dyrektorowi 

Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i 

Kontroli Chorób absolutorium z 

wykonania budżetu Centrum na rok 

budżetowy 2015. 

8. na podstawie dostępnych danych 

zaleca odroczenie decyzji o udzieleniu 

dyrektorowi Europejskiego Centrum 

ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób 

absolutorium z wykonania budżetu 

Centrum na rok budżetowy 2015. 

Or. el 

 


