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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil, do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. konštatuje, že rozpočet Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (centrum) za 
rozpočtový rok 2018 bol vo výške 58 030 000 EUR; zdôrazňuje, že 97,80 % rozpočtu 
centra pochádza z rozpočtu Únie;

2. konštatuje, že v rozpočtovom roku 2018 sa dosiahlo celkové plnenie rozpočtu na úrovni 
98,53 % vo viazaných rozpočtových prostriedkoch (čo v porovnaní s rokom 2017 
predstavuje zníženie o 1,25 percentuálneho bodu), a 81,21 % v platobných 
rozpočtových prostriedkoch (čo v porovnaní s rokom 2017 predstavuje zníženie o 0,5 
percentuálneho bodu);

3. pripomína, že úlohou centra je odhaľovať, posudzovať a oznamovať aktuálne a 
vznikajúce hrozby prenosných ochorení pre ľudské zdravie; zdôrazňuje, že v roku 2018 
centrum odpovedalo na 31 formálnych vedeckých žiadostí Komisie (10 z nich 
pochádzalo od poslancov) a uverejnilo spolu 214 správ vrátane 35 rýchlych posúdení 
rizika, ktoré sa týkali ohrozenia chorobami;

4. konštatuje, že správna rada prijala v roku 2018 revidovanú politiku nezávislosti pre 
pracovníkov, ktorí nie sú zamestnancami, a schválila príslušný interný postup;

5. vyjadruje poľutovanie v súvislosti s vykonávaním politiky nezávislosti centra nad tým, 
že neboli predložené všetky požadované ročné vyhlásenia o záujmoch, a to najmä v 
prípade členov správnej rady (96 %) a členov poradného fóra (89 %);

6. zdôrazňuje, že centrum začalo svoje tretie externé hodnotenie, ktoré koordinuje riadiaci 
výbor zložený z členov správnej rady, a že výsledok hodnotenia sa očakáva v polovici 
roka 2019;

7. zdôrazňuje, že centrum by malo aj naďalej presadzovať spoluprácu s inými agentúrami 
Únie a medzinárodnými organizáciami a podporovať dialóg so zainteresovanými 
stranami a občanmi;

8. pripomína, že ako agentúra Únie má centrum rozpočet denominovaný v eurách; keďže 
však jeho sídlo je mimo eurozóny (vo Švédsku), mnohé z jeho výdavkov sa uhrádzajú 
vo švédskych korunách (SEK); okrem toho je centrum vystavené fluktuáciám 
výmenného kurzu, keďže má nielen bankové účty vo švédskych korunách, ale niektoré 
operácie vykonáva aj v iných zahraničných menách;

9. víta vyhlásenie Dvora audítorov, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka 
centra za rozpočtový rok 2018 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

10. odporúča, na základe dostupných informácií, udeliť riaditeľke Európskeho centra pre 
prevenciu a kontrolu chorôb absolutórium za plnenie rozpočtu centra za rozpočtový rok 
2018.


