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1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2018 finansinių metų biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo
(2019/2079(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2018 finansinių metų 
galutines metines finansines ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų 
kartu su agentūrų atsakymais1,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 
straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 
operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą2,

– atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad 
Centras įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0046/2020),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20023, 
ypač į jo 208 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas 
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/20124, ypač į jo 70 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 851/2004, steigiantį Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą5, ypač į jo 
23 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 
Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/20126 
208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

1 OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
2 OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
3 OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
4 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
5 OL L 142, 2004 4 30, p. 1.
6 OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
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– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą 
(ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal 
SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES, Euratomas) 2018/10467 70 straipsnyje, ypač į jo 105 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0065/2020),

1. patvirtina Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktoriui, kad Centro 2018 
finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2. išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, 
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito 
Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
(L serijoje).

7 OL L 122, 2019 5 10, p. 1.
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2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2018 finansinių metų sąskaitų 
uždarymo
(2019/2079(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2018 finansinių metų 
galutines metines finansines ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2018 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų 
kartu su agentūrų atsakymais1,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 
straipsnį pateiktą 2018 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų 
operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą2,

– atsižvelgdamas į Tarybos 2020 m. vasario 18 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad 
Centras įvykdė 2018 finansinių metų biudžetą (05761/2020 – C9-0046/2020),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20023, 
ypač į jo 208 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, 
(ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, 
(ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei 
panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/20124, ypač į jo 70 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 851/2004, steigiantį Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą5, ypač į jo 
23 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 
Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/20126 
208 straipsnyje, ypač į jo 108 straipsnį,

1 OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
2 OL C 417, 2019 12 11, p. 1.
3 OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
4 OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
5 OL L 142, 2004 4 30, p. 1.
6 OL L 328, 2013 12 7, p. 42.
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– atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą 
(ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal 
SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES, Euratomas) 2018/10467 70 straipsnyje, ypač į jo 105 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0065/2020),

1. pritaria Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2018 finansinių metų sąskaitų 
uždarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 
direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

7 OL L 122, 2019 5 10, p. 1.
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3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį
(2019/2079(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2018 
finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0065/2020),

A. kadangi, remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (toliau – Centras) 
pajamų ir išlaidų suvestine1, galutinis jo 2018 finansinių metų biudžetas buvo 
58 030 000 EUR, t. y. 0,02 proc. mažesnis, palyginti su 2017 m.; kadangi 97,82 proc. 
Centro biudžeto sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto2;

B. kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Centro 2018 finansinių metų metinių 
ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškia, kad jie gavo pakankamą 
patikinimą, jog Centro metinės ataskaitos yra patikimos ir kad pagal jas atliktos 
operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1. džiaugdamasis pažymi, kad dėl 2018 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos 
biudžeto įvykdymo lygis buvo 98,53 proc., t. y. 1,25 proc. mažesnis, palyginti su 
2017 m.; pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 81,21 proc., t. y. 
truputį (0,50 proc.) mažesnis, palyginti su praėjusiais metais;

Veiklos rezultatai 

2. pažymi, kad 2019–2021 m. Centras savo bendrajame programavimo dokumente 
naudoja keletą pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių (PVRR), siekdamas įvertinti savo 
veiklos pridėtinę vertę, ir 2015 m. Komisijos tarnybų darbiniame dokumente pateikiamą 
PVRR sąrašą, be kita ko, siekdamas pagerinti savo biudžeto valdymą; pažymi, kad 
2018 m. Centras pridėjo 7 PVRR ir 12 daugiamečių PVRR ir kad, įgyvendindamas savo 
ilgalaikę 2021–2027 m. strategiją, 2019 m. jis sistemingai peržiūrės rodiklius;

3. pažymi, kad 2018 m. Centras įgyvendino 89 proc. savo darbo programoje nurodytų 
pagrindinių rezultatų (viršijo 85 proc. tikslą);

4. pažymi, kad 2018 m. Centras pradėjo ligų stebėjimo sistemų pertvarką, IT pajėgumų 

1 OL C 160, 2019 5 10, p. 8.
2 OL C 160, 2019 5 10, p. 7. 
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perdavimą išorės subjektams ir skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemos 
perprojektavimą, taip pat sustiprino bendradarbiavimą su išorės partneriais ir kitomis 
Sąjungos agentūromis;

5. palankiai vertina tai, kad Centras ir toliau dalijasi geriausia patirtimi ir reguliariai 
bendradarbiauja su kitomis agentūromis, ypač Europos maisto saugos tarnyba, Europos 
vaistų agentūra ir Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centru; be to, pažymi, 
kad Centras dalyvauja kitų agentūrų organizuojamuose tarpinstituciniuose viešuosiuose 
pirkimuose; primygtinai ragina Centrą aktyviai siekti tolesnio ir aktyvesnio 
bendradarbiavimo su visomis Sąjungos agentūromis;

6. pažymi, kad 2013–2017 m. laikotarpį apimantis išorinis vertinimas buvo atliktas 2018–
2019 m., o galutinė šio vertinimo ataskaita turėjo būti pateikta 2019 m. liepos mėn. ir 
turėjo būti perduota Parlamentui, kai ją bus patvirtinusi Centro administracinė valdyba; 
ragina Centrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šio vertinimo 
rezultatus;

7. primena, kad Centro užduotis – nustatyti ir įvertinti esamas ir atsirandančias grėsmes 
žmonių sveikatai, kurias lemia užkrečiamosios ligos, ir pranešti apie jas; pabrėžia, kad 
2018 m. Centras reagavo į 31 oficialų mokslinį Komisijos prašymą (10 iš jų pateikė EP 
nariai) ir paskelbė iš viso 214 ataskaitų, įskaitant 35 skubius rizikos vertinimus dėl ligų 
grėsmės; pažymi, kad jo vaidmuo taps dar svarbesnis atsižvelgiant į klimato kaitą, nes 
įvairių patogenų reprodukcijos regionai keičiasi, o ligos plinta į teritorijas, kuriose jų 
anksčiau nebuvo;

8. pažymi, kad 2018 m. Centro administracinė valdyba priėmė peržiūrėtą ne darbuotojų 
nepriklausomumo politiką ir pritarė atitinkamai vidaus procedūrai;

9. apgailestauja dėl to, kad, įgyvendinant Centro nepriklausomumo politiką, buvo 
pateiktos ne visos reikalaujamos metinės interesų deklaracijos, visų pirma jų nepateikė 
administracinės valdybos nariai (pateikta 96 proc. deklaracijų) ir patariamojo forumo 
nariai (pateikta 89 proc. deklaracijų); todėl ragina griežtai laikytis taisyklių ir vidaus 
procedūrų; primena, kad turint omenyje svarbius Centro uždavinius itin svarbu jo 
nepriklausomumas ir skaidrumas; ragina nustatyti mechanizmą, pagal kurį būtų galima 
užtikrinti, kad trūkstamos ir būsimos interesų deklaracijos būtų nedelsiant pateiktos, ir 
ragina Centrą apsvarstyti galimybę neleisti nariams pradėti eiti pareigų, kol ši itin svarbi 
informacija nepateikta ir nepatikrinta;

10. pabrėžia, kad Centras inicijavo savo trečiąjį išorinį vertinimą, kurį koordinavo 
iniciatyvinis komitetas, sudarytas iš administracinės valdybos narių, ir kad minėto 
vertinimo rezultatus tikėtasi gauti 2019 m. viduryje;

11. atkreipia dėmesį į Centro vaidmenį plėtojant Sąjungos sveikatos priežiūros srities 
skaitmeninimo priemones, visų pirma atvejais, kai siekiama įveikti pandemijas;

12. primena, kad Centro, kaip Sąjungos agentūros, biudžetas skaičiuojamas eurais; tačiau, 
kadangi jo buveinė yra už euro zonos ribų (Švedijoje), daug jo išlaidų yra Švedijos 
kronomis (SEK); be to, Centras patiria valiutos kurso svyravimus, nes jis ne tik turi 
banko sąskaitas Švedijos kronomis, bet ir kai kurias operacijas vykdo kitomis užsienio 
valiutomis;
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Personalo politika

13. atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įvykdytas 
96,11 proc. ir iš 180 laikinųjų darbuotojų, kurių etatai patvirtinti pagal Sąjungos 
biudžetą (palyginti su 2017 m. patvirtintais 182 etatais), buvo įdarbinti 173 laikinieji 
darbuotojai; pažymi, kad 2018 m. Centre taip pat dirbo 92 sutartininkai ir du 
deleguotieji nacionaliniai ekspertai;

14. pažymi, kad Centras pranešė, jog 2018 m. lyčių pusiausvyra vyresniojoje vadovybėje 
buvo gana gerai užtikrinta (12 vyrų ir 15 moterų);

Viešieji pirkimai

15. pripažįsta, kad elektroninių darbo procedūrų naudojimas viešiesiems pirkimams, 
remiantis Komisijos Informatikos GD taikomąja programa e-PRIOR, padėjo 2018 m. 
užbaigti 142 viešųjų pirkimų procedūras ir kad Centras įdiegė keturias naujas vidaus 
elektronines darbo procedūras kitose srityse, siekdamas užtikrinti greitesnius ir 
veiksmingesnius procesus;

16. remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad 2014 m. Komisija su vienu rangovu 
pasirašė tarpinstitucinę preliminariąją sutartį dėl programinės įrangos, licencijų 
įsigijimo bei susijusių IT priežiūros ir konsultavimo paslaugų teikimo ir kad Centras 
sistemingai netikrino rangovo taikomų kainų ir jų padidinimų, nustatytų kartu su tiekėjų 
kotiruotomis kainomis ir pateiktomis sąskaitomis faktūromis; remdamasis Centro 
atsakymu, pažymi, kad jam praktiškai buvo sunku užtikrinti tokių patikrinimų vykdymą, 
nes nebuvo sutartinių įsipareigojimų, pagal kuriuos būtų reikalaujama atskirai nurodyti 
pradinę kainą ir jos padidinimą; ragina Centrą adaptuoti ex ante patikras atsižvelgiant į 
preliminariąsias sutartis ir užtikrinti, kad visuose viešuose pirkimuose būtų 
konkurencija;

17. pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, buvo nustatyti panašūs kontrolės 
trūkumai, susiję su konferencijų ir daugialypės terpės įrangos ir paslaugų teikimo 
preliminariosios sutarties įgyvendinimu, ir kad Centras, prieš pateikdamas užsakymo 
blankus pagal šią preliminariąją sutartį, nepakankamai patikrino, ar sutarties vykdytojo 
didžiųjų tiekėjų produktų kainoraščiui buvo taikoma toje preliminarioje sutartyje 
numatytas nuolaidos tarifas; pažymi, kad Centras nusprendė neatnaujinti sutarties 
pasibaigus jos galiojimui 2019 m. spalio mėn. ir kad ši sutartis bus pakeista nauja 
Komisijos administruojama tarpinstitucine preliminariąja sutartimi; ragina Centrą 
adaptuoti užsakymų blankų ex ante kontrolę;

18. atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą pažymi, kad dviejų mokėjimų, skirtų 
grupiniams renginiams, atveju buvo nustatyta trūkumų, susijusių su užsakymo blankų, 
teikiamų išdirbių ir sąskaitų faktūrų patikrų ir sugretinimų struktūra ir dokumentavimu; 
pažymi, kad, remiantis Centro atsakymu, atliekant du audituotus mokėjimus klaidų 
nebuvo rasta ir kad Centras peržiūrės patikrų ir sugretinimo, taikomų posėdžiams, 
struktūrą ir dokumentavimą;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas
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19. atsižvelgdamas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas ir komentarus, 
susijusius su tam tikrų administracinės valdybos ir patariamojo forumo interesų 
deklaracijų ir gyvenimo aprašymų nebuvimu, pažymi, kad visi nariai ir (arba) 
pakaitiniai nariai, fiziškai dalyvavę administracinės valdybos ir patariamojo forumo 
posėdžiuose ir (arba) pasinaudoję balsavimo teise, pateikė interesų deklaraciją; pažymi, 
kad 2018 m. buvo toliau patobulinta nepriklausomumo politika, skirta darbuotojams ir 
asmenims, kurie nėra darbuotojai, įskaitant išorės ekspertus;  pažymi, kad Centras 
skelbia administracinės valdybos narių, vyresniosios vadovybės darbuotojų ir išorės 
ekspertų gyvenimo aprašymus;

20. atkreipia dėmesį į Centro taikomas priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti 
skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją bei valdymą ir informatorių apsaugą; pažymi, 
kad 2018 m. buvo nustatyti ir vėliau tiriami 10 atitinkamų galimų interesų konfliktų, iš 
kurių 5 buvo susiję su posėdžio darbotvarkės punktu, ir kad atitinkamų asmenų buvo 
paprašyta susilaikyti nuo diskusijų ir (arba) balsavimo dėl šio darbotvarkės punkto; 
pažymi, kad Centras užregistravo susitikimus su lobistais;

Vidaus kontrolė

21. pažymi, kad, atsižvelgiant į praėjusių metų biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos 
pastabas ir komentarus, įgyvendintos dvi iš trijų veiksmų plane numatytų priemonių, 
kuriomis siekiama sumažinti kontrolės nepaisymo ir nuokrypių nuo procesų ir 
procedūrų skaičių, o dėl likusios priemonės, susijusios su mokesčiais dėl atviros 
prieigos prie ne Sąjungos šalyse paskelbtų publikacijų, ieškoma nuolatinio sprendimo;

22. pažymi, kad, atsižvelgiant į praėjusių metų biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos 
pastabas ir komentarus, buvo parengti procedūrų projektai ir šablonai, skirti rengti 
posėdžius su farmacijos pramonės atstovais, taip pat parengti susitarimo memorandumai 
ir bendradarbiavimo susitarimai su trečiosiomis šalimis; be to, šiuo metu Centre 
vykdomas oficialus vidaus procedūros, skirtos posėdžiams su komercinėmis 
organizacijomis, patvirtinimas;

Kitos pastabos

23. pažymi, kad 2018 m. balandžio mėn. Centras persikėlė į savo naujas patalpas, kuriose 
darbuotojams ir atvykstantiems suinteresuotiesiems subjektams suteikiama saugi, 
aplinką tausojanti ir ekonomiškai efektyvi darbo erdvė, ir kad tai buvo sklandus 
perėjimas, vykęs pagal tvarkaraštį;

24. ragina Centrą sutelkti dėmesį į savo mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą visuomenei ir 
informuoti visuomenę per socialinę žiniasklaidą ir kitas žiniasklaidos priemones;

o

o     o

25. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios 
pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos 2020 m.3 kovo.... 

3 Priimti tekstai, P9_TA-PROV(2020)0000.
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APLINKOS, VISUOMENĖS SVEIKATOS IR MAISTO SAUGOS KOMITETO 
NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) 2018 finansinių metų biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo
(2019/2079(DEC))

Nuomonės referentas: Pascal Canfin

PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto 
kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (toliau – Centras) 
2018 finansinių metų biudžetas buvo 58 030 000 EUR; pabrėžia, kad 97,80 proc. Centro 
biudžeto sudaro lėšos iš Sąjungos biudžeto;

2. pažymi, kad 2018 m. bendras biudžeto vykdymas buvo: įsipareigojimų asignavimų – 
98,53 proc. (sumažėjo 1,25 procentinio punkto, palyginti su 2017 m.), o 
mokėjimų biudžeto vykdymas sumažėjo 0,5 procentinio punkto, palyginti su 2017 m., ir 
siekė 81,21 proc.;

3. primena, kad Centro užduotis – nustatyti ir įvertinti esamas ir atsirandančias grėsmes 
žmonių sveikatai, kurias lemia užkrečiamosios ligos, ir pranešti apie jas; pabrėžia, kad 
2018 m. Centras reagavo į 31 oficialų mokslinį Komisijos prašymą (10 iš jų pateikė EP 
nariai, o Komisija juos persiuntė Centrui) ir paskelbė iš viso 214 ataskaitų, įskaitant 
35 skubius rizikos vertinimus dėl ligų grėsmės; pažymi, kad jo vaidmuo taps dar 
svarbesnis atsižvelgiant į klimato kaitą, nes įvairių patogenų reprodukcijos regionai 
keičiasi, o ligos plinta į teritorijas, kuriose jų anksčiau nebuvo;

4. pažymi, kad 2018 m. Centro administracinė valdyba priėmė peržiūrėtą ne darbuotojų 
nepriklausomumo politiką ir pritarė atitinkamai vidaus procedūrai;

5. apgailestauja, kad, įgyvendinant Centro nepriklausomumo politiką, buvo pateiktos ne 
visos reikalaujamos metinės interesų deklaracijos, visų pirma jų nepateikė 
administracinės valdybos nariai (pateikta 96 proc. deklaracijų) ir patariamojo forumo 
nariai (pateikta 89 proc. deklaracijų); todėl ragina griežtai laikytis taisyklių ir vidaus 
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procedūrų; primena, kad turint omenyje svarbius Centro uždavinius – itin svarbus jo 
nepriklausomumas ir skaidrumas; ragina nustatyti mechanizmą, pagal kurį būtų galima 
užtikrinti, kad trūkstamos ir būsimos interesų deklaracijos būtų nedelsiant pateiktos, ir 
ragina Centrą apsvarstyti galimybę neleisti nariams pradėti eiti pareigų, kol ši itin svarbi 
informacija nepateikta ir nepatikrinta;

6. pabrėžia, kad Centras pradėjo savo trečiąjį išorės vertinimą, kurį koordinavo 
iniciatyvinis komitetas, sudarytas iš administracinės valdybos narių, ir kad minėto 
vertinimo rezultatus tikėtasi gauti 2019 m. viduryje;

7. atkreipia dėmesį į Centro vaidmenį vystant Sąjungos sveikatos priežiūros srities 
skaitmeninimo priemones, visų pirma kai tenka įveikti pandemijas;

8. pabrėžia, kad Centras turėtų ir toliau skatinti bendradarbiavimą su kitomis Sąjungos 
agentūromis ir tarptautinėmis organizacijomis, taip pat plėtoti dialogą su 
suinteresuotaisiais subjektais ir piliečiais;

9. primena, kad Centro, kaip Sąjungos agentūros, biudžetas skaičiuojamas eurais; tačiau, 
kadangi jo buveinė yra už euro zonos ribų (Švedijoje), daug jo išlaidų yra Švedijos 
kronomis (SEK); be to, Centras patiria valiutos kurso svyravimus, nes jis ne tik turi 
banko sąskaitas Švedijos kronomis, bet ir kai kurias operacijas vykdo kitomis užsienio 
valiutomis;

10. palankiai vertina tai, jog Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas 
patikinimas, jog Centro 2018 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra 
patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

11. remdamasis turimais duomenimis, rekomenduoja patvirtinti Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centro direktoriui, kad Centro 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas.
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