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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. zwraca uwagę, że budżet Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób 
(„Centrum”) na rok budżetowy 2018 wyniósł 58 030 000 EUR; podkreśla, że 97,80 % 
budżetu Centrum pochodzi z budżetu Unii;

2. odnotowuje, że w roku budżetowym 2018 całkowite wykonanie budżetu w odniesieniu 
do środków na zobowiązania osiągnęło poziom 98,53 % (co stanowi spadek o 1,25 
punktu procentowego w porównaniu z 2017 r.), zaś w odniesieniu do płatności 
wykonanie budżetu zmniejszyło się o 0,5 punktu procentowego w porównaniu z 2017 r. 
i osiągnęło poziom 81,21 %;

3. 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 2018 r. Centrum odpowiedziało na 31 oficjalne 
wnioski naukowe Komisji (z czego 10 przekazali posłowie) oraz opublikowało w sumie 
214 sprawozdań, w tym 35 szybkich ocen ryzyka dotyczących zagrożeń chorobami;

4. odnotowuje, że w 2018 r. zarząd przyjął zmienioną politykę niezależności w 
odniesieniu do osób niebędących pracownikami i zatwierdził odpowiednią procedurę 
wewnętrzną;

5. odnosząc się do realizacji polityki niezależności Centrum, wyraża ubolewanie, że nie 
przedłożono wszystkich wymaganych rocznych oświadczeń o braku konfliktu interesów 
i że brakowało w szczególności oświadczeń członków zarządu (96 %) i członków 
forum doradczego (89 %);

6. zwraca uwagę że Centrum rozpoczęło trzecią ocenę zewnętrzną, którą koordynował 
komitet sterujący złożony z członków zarządu, oraz że wyniki tej oceny miały być 
dostępne w połowie 2019 r.;

7. podkreśla, że Centrum powinno kontynuować promowanie współpracy z innymi 
agencjami Unii i organizacjami międzynarodowymi oraz wspierać dialog z 
zainteresowanymi stronami i obywatelami;

8. 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 koronach szwedzkich (SEK); 
ponadto Centrum jest narażone na wahania kursu wymiany, gdyż nie tylko posiada 
rachunki bankowe w koronach szwedzkich, ale również dokonuje niektórych transakcji 
w innych walutach obcych;

9. z zadowoleniem przyjmuje, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał 
wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Centrum za rok 2018 jest 
wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;
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10. na podstawie dostępnych danych zaleca udzielenie dyrektor Europejskiego Centrum ds. 
Zapobiegania i Kontroli Chorób absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok 
budżetowy 2018.


