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Predlog spremembe   1 

Notis Marias 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 1 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

1. ugotavlja, da se Evropski center za 

preprečevanje in obvladovanje bolezni (v 

nadaljevanju: center) skoraj v celoti 

financira iz proračuna Unije; ugotavlja 

tudi, da so države članice Efte prispevale 

2,97 % proračuna centra za leto 2015; 

ugotavlja, da je center leta 2015 imel 

realizacijo v višini 5.079.604 EUR za 

skupni proračun v znesku 

58.451.950 EUR, ki ga je dodelila 

Evropska komisija; 

1. ugotavlja, da se Evropski center za 

preprečevanje in obvladovanje bolezni (v 

nadaljevanju: center), katerega cilj je 

okrepiti zaščito EU pred nalezljivimi 

boleznimi, skoraj v celoti financira iz 

proračuna Unije;  ugotavlja tudi, da so 

države članice Efte prispevale 2,97 % 

proračuna centra za leto 2015; ugotavlja, 

da je center leta 2015 imel realizacijo v 

višini 5.079.604 EUR za skupni proračun v 

znesku 58.451.950 EUR, ki ga je dodelila 

Evropska komisija; 

Or. el 

 

Predlog spremembe   2 

Eleftherios Synadinos 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 3 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. poudarja, da je epidemija ebole 

pomenila priložnost za preskus ureditev 

glede pripravljenosti Unije in pravnega 

okvira, in da se je odbor za zdravstveno 

varnost redno sestajal in razpravljal o 

primernih ukrepih, ki temeljijo na hitrih 

ocenah tveganja in smernicah centra; 

3. poudarja, da je epidemija ebole 

pomenila priložnost za preskus izvajanja 

ureditev glede pripravljenosti Unije in 

pravnega okvira, in da se je odbor za 

zdravstveno varnost redno sestajal in 

razpravljal o primernih ukrepih, ki 

temeljijo na hitrih ocenah tveganja in 

smernicah centra; 

Or. el 

 

Predlog spremembe   3 

Notis Marias 

 

Osnutek mnenja 
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Odstavek 3 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

3. poudarja, da je epidemija ebole 

pomenila priložnost za preskus ureditev 

glede pripravljenosti Unije in pravnega 

okvira, in da se je odbor za zdravstveno 

varnost redno sestajal in razpravljal o 

primernih ukrepih, ki temeljijo na hitrih 

ocenah tveganja in smernicah centra; 

3. ugotavlja, da je epidemija ebole 

pomenila priložnost za preskus ureditev 

glede pripravljenosti Unije in pravnega 

okvira, in da se je odbor za zdravstveno 

varnost redno sestajal in razpravljal o 

primernih ukrepih, ki temeljijo na hitrih 

ocenah tveganja in smernicah centra; 

Or. el 

 

Predlog spremembe   4 

Notis Marias 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 5 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

5. priznava, da je sistem zgodnjega 

obveščanja in odzivanja, ki je bil 

vzpostavljen s Sklepom št. 1082/2013/EU 

za posredovanje opozoril in poročanje o 

ukrepih, sprejetih za boj proti resnim 

čezmejnim nevarnostim za zdravje, pod 

stalnim nadzorom; leta 2015 je bilo izdanih 

88 uradnih obvestil, ki so za rezultat imela 

280 sporočil in izmenjav informacij, 

obravnavanih je bilo 37 različnih 

dogodkov, na primer epidemija ebole, 

pritok beguncev, koronavirus 

bližnjevzhodnega respiratornega sindroma, 

otroška paraliza, pomanjkanje zdravstvenih 

protiukrepov, virus zika in eksplozija 

kemične tovarne na Kitajskem; poudarja, 

da so bili vsi dogodki spremljani v tesnem 

sodelovanju s centrom in državami 

članicami; 

5. ugotavlja, da je sistem zgodnjega 

obveščanja in odzivanja, ki je bil 

vzpostavljen s Sklepom št. 1082/2013/EU 

za posredovanje opozoril in poročanje o 

ukrepih, sprejetih za boj proti resnim 

čezmejnim nevarnostim za zdravje, pod 

stalnim nadzorom; leta 2015 je bilo izdanih 

88 uradnih obvestil, ki so za rezultat imela 

280 sporočil in izmenjav informacij, 

obravnavanih je bilo 37 različnih 

dogodkov, na primer epidemija ebole, 

pritok beguncev, koronavirus 

bližnjevzhodnega respiratornega sindroma, 

otroška paraliza, pomanjkanje zdravstvenih 

protiukrepov, virus zika in eksplozija 

kemične tovarne na Kitajskem; poudarja, 

da so bili vsi dogodki spremljani v tesnem 

sodelovanju s centrom in državami 

članicami; 

Or. el 

 

Predlog spremembe   5 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 
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Osnutek mnenja 

Odstavek 5 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 5a. ugotavlja, da je v zvezi s postopki 

javnih naročil center namenil posebno 

pozornost zagotavljanju usklajenosti vse 

razpisne dokumentacije; poudarja, da 

center s spremenjenim odborom za javna 

naročila, pogodbe in nepovratna sredstva 

zagotavlja dodatni mehanizem za nadzor 

kakovosti; poziva center, naj pri razpisih, 

naročilih, zaposlovanju in pogodbah zlasti 

preveri možnost navzkrižja interesov, da 

bi tako povečal preglednost; 

Or. it 

 

Predlog spremembe   6 

Michèle Rivasi 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 5 a (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 5a. opozarja, da lahko center podeljuje 

nepovratna sredstva ustanovam in 

posameznikom, in ga poziva, naj spodbuja 

neodvisne raziskave cepiv, katerih varnost 

je po mnenju več držav članic vprašljiva; 

poudarja, da bi bilo treba pri sodelovanju 

med Evropsko agencijo za zdravila in 

centrom okrepiti tudi preglednost 

kliničnih podatkov, farmakovigilanco in 

spremljanje stranskih učinkov cepiv; 

Or. en 

 

Predlog spremembe   7 

Jasenko Selimovic 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 5 a (novo) 

 



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

SL 

Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 5a. priporoča centru, naj na podlagi 

izkušenj drugih agencij Unije predstavi 

dokument o skupni strategiji, ki bi moral 

vključevati kazalnike spremljanja 

kadrovskega razvoja in politike zunanjega 

izvajanja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe   8 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 5 b (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 5b. poziva center, naj dosledno 

uporablja ukrepe, ki se nanašajo na 

diskrecijo in izključitev v zvezi z javnimi 

naročili, tako da preveri ozadje vsakega 

posameznega primera, poleg tega pa naj 

uporablja merila za izključitev in tako 

izloči podjetja, ki so v kakršnem koli 

navzkrižju interesov, kar je bistvenega 

pomena za zaščito finančnih interesov 

Unije; 

Or. it 

 

Predlog spremembe   9 

Jasenko Selimovic 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 5 b (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 5b. poudarja, da bi moral center še 

naprej spodbujati dialog z deležniki in 

državljani ter ga vključiti v svoje 

prednostne naloge in dejavnosti, ki jih je 

treba izvajati; 

Or. en 
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Predlog spremembe   10 

Jasenko Selimovic 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 5 c (novo) 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

 5c. priporoča, da center razvije 

kazalnike vpliva; meni, da so ti kazalniki 

vpliva pomembno orodje za merjenje 

njegove učinkovitosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe   11 

Eleftherios Synadinos 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 6 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 

6. opozarja, da ima center kot agencija 

Unije proračun, ki je izražen v evrih; ker pa 

ima sedež na Švedskem, torej v državi, ki 

ni del euroobmočja, je veliko stroškov 

izraženih v švedskih kronah (SEK); poleg 

tega je center izpostavljen nihanjem 

menjalnega tečaja, saj nima bančnega 

računa samo v švedskih kronah, ampak 

opravlja tudi nekatere transakcije v drugih 

tujih valutah; 

6. opozarja, da ima center kot agencija 

Unije proračun, ki je izražen v evrih; ker pa 

ima sedež na Švedskem, torej v državi, ki 

ni del euroobmočja, je veliko stroškov 

izraženih v švedskih kronah (SEK); poleg 

tega je center izpostavljen izrednim, 

nepredvidenim in nepredvidljivim 

nihanjem menjalnega tečaja, saj nima 

bančnega računa samo v švedskih kronah, 

ampak opravlja tudi nekatere transakcije v 

drugih tujih valutah; 

Or. el 

 

Predlog spremembe   12 

Notis Marias 

 

Osnutek mnenja 

Odstavek 8 

 
Osnutek mnenja Predlog spremembe 
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8. na osnovi razpoložljivih podatkov 

predlaga, da se direktorici Evropskega 

centra za preprečevanje in obvladovanje 

bolezni podeli razrešnica glede izvrševanja 

proračuna centra za proračunsko leto 2015. 

8. na osnovi razpoložljivih podatkov 

predlaga, da se direktorici Evropskega 

centra za preprečevanje in obvladovanje 

bolezni podelitev razrešnice glede 

izvrševanja proračuna centra za 

proračunsko leto 2015 preloži. 

Or. el 

 


