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Amendamentul   1 

Notis Marias 

 

Proiect de aviz 

Punctul 1 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

1. ia act de faptul că Centrul European 

de Prevenire și Control al Bolilor 

(„Centrul”) este finanțat aproape exclusiv 

de la bugetul Uniunii; ia act, de asemenea, 

de faptul că țările membre ale AELS au 

contribuit în proporție de 2,97% la bugetul 

pe 2015 al Centrului; constată că, în 2015, 

Centrul a avut un rezultat bugetar de 5 079 

604 EUR dintr-un buget total de 58 451 

950 EUR încasat de la Comisie; 

1. ia act de faptul că Centrul European 

de Prevenire și Control al Bolilor 

(„Centrul”), al cărui obiectiv este 

consolidarea protecției UE împotriva 

bolilor infecțioase, este finanțat aproape 

exclusiv de la bugetul Uniunii; ia act, de 

asemenea, de faptul că țările membre ale 

AELS au contribuit în proporție de 2,97% 

la bugetul pe 2015 al Centrului; constată 

că, în 2015, Centrul a avut un rezultat 

bugetar de 5 079 604 EUR dintr-un buget 

total de 58 451 950 EUR încasat de la 

Comisie; 

Or. el 

 

Amendamentul   2 

Eleftherios Synadinos 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

3. subliniază că epidemia de Ebola a 

reprezentat o ocazie pentru ca Uniunea să 

își testeze dispozitivele în materie de 

pregătire și cadrul juridic și subliniază că 

Comitetul pentru securitate sanitară s-a 

reunit în mod regulat pentru a discuta 

măsurile adecvate bazate pe evaluări rapide 

ale riscului și pe orientările furnizate de 

Centru; 

3. subliniază că epidemia de Ebola a 

reprezentat o ocazie pentru ca Uniunea 

să testeze aplicarea dispozitivelor în 

materie de pregătire și a cadrului juridic și 

subliniază că Comitetul pentru securitate 

sanitară s-a reunit în mod regulat pentru a 

discuta măsurile adecvate bazate pe 

evaluări rapide ale riscului și pe orientările 

furnizate de Centru; 

Or. el 
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Amendamentul   3 

Notis Marias 

 

Proiect de aviz 

Punctul 3 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

3. subliniază că epidemia de Ebola a 

reprezentat o ocazie pentru ca Uniunea să 

își testeze dispozitivele în materie de 

pregătire și cadrul juridic și subliniază că 

Comitetul pentru securitate sanitară s-a 

reunit în mod regulat pentru a discuta 

măsurile adecvate bazate pe evaluări rapide 

ale riscului și pe orientările furnizate de 

Centru; 

3. ia act de faptul că epidemia de 

Ebola a reprezentat o ocazie pentru ca 

Uniunea să își testeze dispozitivele în 

materie de pregătire și cadrul juridic și 

subliniază că Comitetul pentru securitate 

sanitară s-a reunit în mod regulat pentru a 

discuta măsurile adecvate bazate pe 

evaluări rapide ale riscului și pe orientările 

furnizate de Centru; 

Or. el 

 

Amendamentul   4 

Notis Marias 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

5. recunoaște că sistemul de alertă 

precoce și răspuns rapid, care a fost 

instituit prin Decizia nr. 1082/2013/UE 

pentru a notifica alerte și a raporta măsurile 

luate pentru a combate amenințările 

transfrontaliere grave pentru sănătate, a 

fost constant monitorizat; în 2015, au 

existat 88 de notificări, care au avut ca 

rezultat 280 de mesaje și schimburi de 

informații, și au fost abordate 37 de 

evenimente diferite, de exemplu epidemia 

de Ebola, afluxul de refugiați, noul 

coronavirus din Orientul Mijlociu (MERS-

CoV), poliomielita, lipsa de contramăsuri 

medicale, virusul Zika și explozia unei 

fabrici de produse chimice în China; 

subliniază că toate evenimentele au fost 

urmărite în strânsă cooperare cu Centrul și 

5. ia act de faptul că sistemul de 

alertă precoce și răspuns rapid, care a fost 

instituit prin Decizia nr. 1082/2013/UE 

pentru a notifica alerte și a raporta măsurile 

luate pentru a combate amenințările 

transfrontaliere grave pentru sănătate, a 

fost constant monitorizat; în 2015, au 

existat 88 de notificări, care au avut ca 

rezultat 280 de mesaje și schimburi de 

informații, și au fost abordate 37 de 

evenimente diferite, de exemplu epidemia 

de Ebola, afluxul de refugiați, noul 

coronavirus din Orientul Mijlociu (MERS-

CoV), poliomielita, lipsa de contramăsuri 

medicale, virusul Zika și explozia unei 

fabrici de produse chimice în China; 

subliniază că toate evenimentele au fost 

urmărite în strânsă cooperare cu Centrul și 
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cu statele membre; cu statele membre; 

Or. el 

 

Amendamentul   5 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 5a. remarcă faptul că, în ceea ce 

privește procedurile de achiziții publice, 

Centrul a acordat o atenție deosebită 

asigurării coerenței tuturor documentelor 

aferente licitației; subliniază faptul că 

noul Comitet pentru achiziții, contracte și 

granturi al Centrului furnizează un 

mecanism suplimentar de control al 

calității; invită Centrul să desfășoare, în 

special, verificări minuțioase în ceea ce 

privește conflictele de interese în legătură 

cu cererile de oferte, procedurile de 

achiziții, recrutările și contractele, pentru 

a îmbunătăți transparența; 

Or. it 

 

Amendamentul   6 

Michèle Rivasi 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 5a. reamintește că Centrul poate 

acorda granturi instituțiilor și persoanelor 

și invită Centrul să promoveze cercetările 

independente privind vaccinurile a căror 

siguranță a fost pusă sub semnul 

întrebării în mai multe state membre; 
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subliniază că transparența datelor clinice, 

farmacovigilența și monitorizarea 

efectelor secundare generate de vaccinuri 

ar trebui de asemenea consolidate, grație 

cooperării dintre Agenția Europeană 

pentru Medicamente și Centru; 

Or. en 

 

Amendamentul   7 

Jasenko Selimovic 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 a (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 5a. recomandă Centrului să prezinte, 

folosind experiența altor agenții ale 

Uniunii, un document de strategie comun 

care să includă indicatori de monitorizare 

privind dezvoltarea resurselor umane și 

politica de externalizare; 

Or. en 

 

Amendamentul   8 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 5b. solicită Centrului să aplice cu 

strictețe măsurile referitoare la discreție și 

excludere în ceea ce privește achizițiile 

publice, realizând verificări adecvate ale 

antecedentelor în toate cazurile, și să 

aplice criteriile de excludere pentru a 

elimina companiile în cazul unui conflict 

de interese, acest lucru fiind esențial 

pentru a proteja interesele financiare ale 

Uniunii; 
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Or. it 

 

Amendamentul   9 

Jasenko Selimovic 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 b (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 5b. subliniază că Centrul ar trebui să 

continue să promoveze dialogul cu părțile 

interesate și cu cetățenii și să îl integreze 

printre prioritățile și activitățile care 

urmează să fie realizate; 

Or. en 

 

Amendamentul   10 

Jasenko Selimovic 

 

Proiect de aviz 

Punctul 5 c (nou) 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

 5c. recomandă Centrului să elaboreze 

indicatori de impact; consideră că astfel 

de indicatori de impact sunt instrumente 

esențiale pentru a măsura eficacitatea 

Centrului; 

Or. en 

 

Amendamentul   11 

Eleftherios Synadinos 

 

Proiect de aviz 

Punctul 6 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

6. reamintește că, în calitate de 6. reamintește că, în calitate de 
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agenție a Uniunii, Centrul are un buget 

exprimat în euro; cu toate acestea, pentru 

că Centrul este situat în Suedia, deci într-o 

țară din afara zonei euro, o mare parte din 

cheltuielile sale sunt realizate în coroana 

suedeză (SEK); de asemenea, Centrul este 

expus fluctuațiilor cursului de schimb, nu 

doar având conturile bancare în coroană 

suedeză, ci și desfășurându-și anumite 

tranzacții în alte valute; 

agenție a Uniunii, Centrul are un buget 

exprimat în euro; cu toate acestea, pentru 

că Centrul este situat în Suedia, deci într-o 

țară din afara zonei euro, o mare parte din 

cheltuielile sale sunt realizate în coroana 

suedeză (SEK); de asemenea, întrucât nu 

doar are conturile bancare în coroană 

suedeză, ci și desfășoară anumite tranzacții 

în alte valute, Centrul este expus 

fluctuaților cursului de schimb, care sunt 

excepționale, neprevăzute și imprevizibile; 

Or. el 

 

Amendamentul   12 

Notis Marias 

 

Proiect de aviz 

Punctul 8 

 
Proiectul de aviz Amendamentul 

8. recomandă, pe baza datelor 

disponibile, să se acorde directorului 

Centrului European de Prevenire și Control 

al Bolilor descărcarea de gestiune pentru 

execuția bugetului Centrului aferent 

exercițiului financiar 2015. 

8. recomandă, pe baza datelor 

disponibile, să se amâne acordarea 

directorului Centrului European de 

Prevenire și Control al Bolilor a 

descărcării de gestiune pentru execuția 

bugetului Centrului aferent exercițiului 

financiar 2015. 

Or. el 

 


