
PA\1162515PL.docx PE627.699v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2014-2019

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

2018/2191(DEC)

14.11.2018

PROJEKT OPINII

Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. 
Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2017
(2018/2191(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Adina-Ioana Vălean



PE627.699v01-00 2/4 PA\1162515PL.docx

PL

PA_NonLeg



PA\1162515PL.docx 3/4 PE627.699v01-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zauważa, że budżet Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób 
(zwanego dalej „Centrum”) na rok budżetowy 2017 wyniósł 58 042 653 EUR, co 
stanowi niewielki spadek o 0,35 % w porównaniu z 2016 r.; zauważa, że 97,80 % 
budżetu Centrum pochodzi z budżetu Unii;

2. zauważa, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 
2017 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,78 
%, co oznacza wzrost o 1,76 % w porównaniu z 2016 r.; zauważa, że wskaźnik 
wykonania w odniesieniu do środków na płatności wyniósł 81,71 %, co oznacza wzrost 
o 2,45 punktów procentowych w porównaniu z rokiem 2016;

3. przypomina, że jako agencja Unii Centrum dysponuje budżetem denominowanym w 
euro; jednak ze względu na fakt, że jego siedziba znajduje się poza strefą euro (w 
Szwecji), znaczna część wydatków ponoszona jest w szwedzkich koronach (SEK); 
ponadto Centrum jest narażone na wahania kursu wymiany, gdyż nie tylko posiada 
rachunki bankowe w szwedzkich koronach, ale również dokonuje niektórych transakcji 
w innych walutach obcych;

4. przypomina, że misją Centrum jest identyfikacja i ocena bieżących i pojawiających się 
zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, jakie niosą ze sobą choroby zakaźne, a także 
powiadamianie o nich; podkreśla, że w 2017 r. Centrum odpowiedziało na 59 
oficjalnych wniosków naukowych, z których 35 wyszło od Parlamentu, i opublikowało 
w sumie 210 sprawozdań (w porównaniu do 158 w 2016 r.), w tym 38 ocen nagłego 
ryzyka w kwestii nowych zagrożeń chorobami w Europie i 78 sprawozdań z nadzoru;

5. zauważa, że w 2017 r. zarząd rozpoczął przygotowania do trzeciej zewnętrznej oceny 
Centrum obejmującej okres od 2013 r. do 2017 r., która zaczęła się we wrześniu 2018 
r.; zauważa, że Centrum zainicjowało również projekt EPHESUS, który ma na celu 
ocenę wszystkich systemów nadzoru chorób zakaźnych w Unii/publicznym sektorze 
zdrowia EOG, i rozpoczęło ocenę swoich programów zwalczania chorób;

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Centrum priorytetowo traktuje działania mające na 
celu przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z oporności na środki 
przeciwdrobnoustrojowe i ze wzrostu niechęci do szczepień w Unii;

7. podkreśla, że Centrum wdraża nowe rozwiązania informatyczne w celu usprawnienia 
planowania i monitorowania postępowań o udzielenie zamówienia, poprawiając tym 
samym istotne uchybienia wskazane w ostatniej kontroli;

8. podkreśla, że Centrum powinno kontynuować promowanie współpracy z innymi 
agencjami Unii i organizacjami międzynarodowymi oraz powinno wspierać dialog z 
zainteresowanymi stronami i obywatelami;
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9. zwraca uwagę, że w 2017 r. zgłoszono i zbadano dwa przypadki napastowania;

10. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał 
wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne Centrum za rok 2017 jest wiarygodne, 
a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe;

11. na podstawie dostępnych danych zaleca udzielenie dyrektorowi Europejskiego Centrum 
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób absolutorium z wykonania budżetu Centrum na rok 
budżetowy 2017.
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