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1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes 
apstiprināšanu
(2019/2079(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2018. finanšu gada galīgos 
pārskatus,

– ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par ES aģentūrām attiecībā uz 2018. finanšu gadu 
ar aģentūru atbildēm1,

– ņemot vērā deklarāciju2 par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību 
un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2018. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz 
Centram par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05761/2020 – C9-0046/2020),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu3 un jo īpaši 
tās 208. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, 
Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, ar kuru groza Regulas (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 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/20124, un jo īpaši tās 70. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulu (EK) 
Nr. 851/2004, ar ko izveido Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru5, un jo īpaši 
tās 23. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 
par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā6, un jo īpaši tās 108. pantu,

1 OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
2 OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
3 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
4 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
5 OV L 142, 30.4.2004., 1. lpp.
6 OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
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– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par 
finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un 
minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā7, 
un jo īpaši tās 105. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0065/2020),

1. sniedz Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra direktoram apstiprinājumu par 
Centra 2018. finanšu gada budžeta izpildi;

2. izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt 
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra direktoram, Padomei, Komisijai un 
Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 
(L sērijā).

7 OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.



RR\1200327LV.docx 5/16 PE639.915v02-00

LV

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2018. finanšu gada pārskatu 
apstiprināšanu
(2019/2079(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2018. finanšu gada galīgos 
pārskatus,

– ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par ES aģentūrām attiecībā uz 2018. finanšu gadu 
ar aģentūru atbildēm1,

– ņemot vērā deklarāciju2 par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību 
un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2018. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz 
Centram par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05761/2020 – C9-0046/2020),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu3 un jo īpaši 
tās 208. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, 
Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, ar kuru groza Regulas (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 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/20124, un jo īpaši tās 70. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulu (EK) 
Nr. 851/2004, ar ko izveido Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru5, un jo īpaši 
tās 23. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 
par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā6, un jo īpaši tās 108. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par 

1 OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
2 OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
3 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
4 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
5 OV L 142, 30.4.2004., 1. lpp.
6 OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
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finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un 
minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā7, 
un jo īpaši tās 105. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0065/2020),

1. apstiprina Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2018. finanšu gada pārskatus;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Slimību profilakses un kontroles 
centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

7 OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.
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3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Slimību profilakses 
un kontroles centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(2019/2079(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā lēmumu par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2018. finanšu 
gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

– ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0065/2020),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (“Centrs”) ieņēmumu 
un izdevumu pārskatu1 Centra 2018. finanšu gada galīgais budžets bija 
58 030 000 EUR, t. i., nedaudz (par 0,02 %) mazāks nekā 2017. gadā; tā kā 97,82 % 
Centra budžeta tiek finansēti no Savienības budžeta2;

B. tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Centra 2018. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas 
palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Centra gada 
pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1. ar gandarījumu norāda, ka 2018. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā 
budžeta izpildes līmenis bija 98,53 %, t. i., par 1,25 % zemāks nekā 2017. gadā; turklāt 
ņem vērā, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 81,21 %, t. i., par 0,50 % 
nedaudz samazinājās salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu;

Sniegums 

2. norāda, ka Centrs budžeta pārvaldības uzlabošanai cita starpā izmanto vairākus 
galvenos darbības rādītājus (GDR) 2019.–2021. gada vienotajā programmdokumentā, 
lai novērtētu tā darbību sniegto pievienoto vērtību, un GDR sarakstu, kas iekļauts 
Komisijas dienestu 2015. gada darba dokumentā; norāda, ka 2018. gadā Centrs 
pievienoja 7 GDR un 12 daudzgadu GDR un ka saskaņā ar ilgtermiņa stratēģiju 2021.–
2027. gadam bija paredzēts, ka 2019. gadā tas sistemātiski pārskatīs rādītājus;

3. norāda, ka 2018. gadā Centrs sasniedza 89 % no galvenajiem rezultātiem, kas norādīti tā 
darba programmā (pārsniedzot plānoto 85 % mērķi);

4. norāda, ka 2018. gadā Centrs sāka pārveidot savas slimību uzraudzības sistēmas, 
izmantot ārpakalpojumus IT jomā un pārstrādāt agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas 

1 OV C 160, 10.05.2019., 8. lpp.
2 OV C 160, 10.05.2019., 7. lpp. 
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sistēmu, kā arī pastiprināja sadarbību ar ārējiem partneriem un citām Savienības 
aģentūrām;

5. atzinīgi vērtē to, ka Centrs turpina dalīties ar labāko praksi un regulāri sadarbojas ar 
citām aģentūrām, jo īpaši ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi, Eiropas Zāļu aģentūru 
un Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru; turklāt norāda, ka Centrs 
piedalās citu aģentūru organizētajos starpiestāžu iepirkumos; stingri mudina Centru 
aktīvi censties veidot dziļāku un plašāku sadarbību ar visām Savienības aģentūrām;

6. norāda, ka ārējais novērtējums par 2013.–2017. gada laikposmu tika veikts 2018. un 
2019. gadā un galīgais ziņojums par šo novērtējumu bija gaidāms 2019. gada jūlijā, un 
tas ir jānosūta Parlamentam, tiklīdz Centra valde to būs apstiprinājusi; aicina Centru 
ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šā ārējā novērtējuma rezultātiem;

7. atgādina, ka Centra uzdevums ir konstatēt un izvērtēt pastāvošos un jaunos pārnēsājamu 
slimību radītos draudus cilvēka veselībai un ziņot par tiem; uzsver, ka 2018. gadā 
Centrs sniedza atbildi uz 31 no Komisijas saņemtu oficiālu zinātnisku pieprasījumu (no 
kuriem 10 bija deputātu pieprasījumi) un kopumā publicēja 214 ziņojumus, tostarp 35 
operatīvus riska izvērtējumus attiecībā uz slimību radīto apdraudējumu; norāda, ka tā 
loma klimata pārmaiņu kontekstā kļūs arvien nozīmīgāka, jo dažādu patogēnu 
vairošanās vietas mainās un slimības izplatās teritorijās, kuras tās agrāk nebija skārušas;

8. atzīmē, ka 2018. gadā valde pieņēma pārskatītu neatkarības politiku attiecībā uz ārštata 
darbiniekiem un apstiprināja atbilstošu iekšējo procedūru;

9. attiecībā uz Centra neatkarības politikas īstenošanu pauž nožēlu, ka netika iesniegtas 
visas prasītās ikgadējās interešu deklarācijas, it īpaši valdes locekļu (96 %) un 
konsultatīvās padomes locekļu (89 %) deklarācijas; tādēļ prasa stingri ievērot attiecīgos 
noteikumus un iekšējās procedūras; atgādina, ka, ņemot vērā Centra svarīgos 
uzdevumus, izšķiroša nozīme ir neatkarībai un pārredzamībai; prasa ieviest mehānismu, 
lai nodrošinātu, ka visas vēl neiesniegtās, kā arī turpmākās interešu deklarācijas tiek 
iesniegtas bez kavēšanās, un aicina Centru apsvērt iespēju neļaut valdes locekļiem sākt 
pildīt savus pienākumus, kamēr nav iesniegta un pārbaudīta šī izšķiroši svarīgā 
informācija;

10. uzsver, ka Centrs sāka savu trešo ārējo izvērtēšanu, ko koordinēja vadības komiteja, 
kuras sastāvā ietilpa valdes locekļi, un ka izvērtēšanas rezultāti bija gaidāmi 2019. gada 
vidū;

11. vērš uzmanību uz Centra lomu Savienības veselības aprūpes digitalizācijas instrumentu 
izstrādē, it īpaši saistībā ar pandēmiju apkarošanu;

12. atgādina — tā kā Centrs ir Savienības aģentūra, tā budžets tiek izteikts euro; tomēr, tā 
kā Centra mītne atrodas ārpus eurozonas (Zviedrijā), liela daļa tā izdevumu ir bijusi 
Zviedrijas kronās (SEK); turklāt Centrs ir pakļauts arī valūtas kursa svārstībām, jo tā 
bankas konti ir Zviedrijas kronās un atsevišķus darījumus tas veic arī citās ārvalstu 
valūtās;

Personāla politika

13. ņem vērā, ka 2018. gada 31. decembrī bija aizpildīti 96,11 % no štatu sarakstā 
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paredzētajām štata vietām un darbā bija pieņemti 173 pagaidu darbinieki no Savienības 
budžetā apstiprinātajām 180 pagaidu darbinieku vietām (salīdzinājumā ar 
182 apstiprinātajām vietām 2017. gadā); norāda, ka 2018. gadā Centrā strādāja arī 
92 līgumdarbinieki un divi norīkotie valstu eksperti;

14. norāda, ka Centrs ziņoja par salīdzinoši labu dzimumu līdzsvaru 2018. gadā attiecībā uz 
augstākā līmeņa vadītājiem (četri vīrieši un divas sievietes) un valdi (12 vīrieši un 15 
sievietes);

Iepirkums

15. atzīst, ka elektronisko darbplūsmu izmantošana iepirkumā, pamatojoties uz Komisijas 
DIGIT ĢD lietotni e-PRIOR, 2018. gadā palīdzēja pabeigt 142 iepirkuma procedūras un 
ka Centrs ieviesa četras jaunas iekšējās elektroniskās darbplūsmas citās jomās, lai 
nodrošinātu ātrākus un efektīvākus procesus;

16. norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Komisija 2014. gadā parakstīja 
starpiestāžu pamatlīgumu ar vienu līgumslēdzēju par programmatūras iegādi, licencēm 
un saistīto IT konsultāciju pakalpojumu sniegšanu un Centrs neveica sistemātiskas 
pārbaudes par cenām un pamatlīgumslēdzējam noteikto cenu paaugstināšanu 
salīdzinājumā ar piegādātāju tāmēm un rēķiniem; norāda, ka saskaņā ar Centra atbildi 
praksē Centram bija grūti īstenot šādas pārbaudes, jo nebija līgumsaistību, saskaņā ar 
kurām sākotnējā cena un paaugstināšana būtu jānorāda atsevišķi; aicina Centru pielāgot 
ex ante pārbaudes saskaņā ar pamatlīgumiem un nodrošināt konkurenci visos 
iepirkumos;

17. norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu līdzīgas kontroles nepilnības tika 
konstatētas attiecībā uz to, kā tiek īstenots pamatlīgums par konferenču un multivides 
aprīkojuma un pakalpojumu nodrošināšanu, un ka Centrs pirms pasūtījuma veidlapu 
iesniegšanas saistībā ar šo pamatlīgumu neveica pietiekamas pārbaudes par to, vai 
līgumā paredzētā diskonta likme tika piemērota līgumslēdzēja galveno piegādātāju 
produktu cenu sarakstam; norāda, ka Centrs nolēma nepagarināt līgumu pēc termiņa 
beigām 2019. gada oktobrī un ka šis līgums tiks aizstāts ar jaunu starpiestāžu 
pamatlīgumu, ko pārvaldīs Komisija; aicina Centru pielāgot pasūtījumu veidlapu 
ex ante pārbaudes;

18. norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu divos sanāksmju pasākumu 
maksājumos revīzijā tika konstatētas nepilnības pārbaužu struktūrā un dokumentēšanā 
un pasūtījumu veidlapu, nodevumu un rēķinu salīdzināšanā; norāda, ka saskaņā ar 
Centra atbildi abos revidētajos maksājumos kļūdas netika konstatētas un ka Centrs 
pārskatīs sanāksmju pārbaužu un saskaņošanas struktūru un dokumentāciju;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

19. ņemot vērā budžeta izpildes apstiprinātājiestādes novērojumus un komentārus par to, ka 
valde un konsultatīvais forums nav iesnieguši dažas interešu deklarācijas un CV, 
konstatē, ka visi locekļi/aizstājēji, kas ir fiziski piedalījušies valdes un konsultatīvā 
foruma sanāksmēs un/vai izmantojuši balsstiesības, ir iesnieguši interešu deklarāciju; 
norāda, ka 2018. gadā tika veikti turpmāki uzlabojumi darbinieku un citu personu, 
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tostarp ārējo ekspertu, neatkarības politikā; norāda, ka Centrs publicē valdes locekļu, 
augstākās vadības darbinieku un ārējo ekspertu CV;

20. pieņem zināšanai pašreizējos Centra pasākumus un centienus, kas tiek veikti, lai 
nodrošinātu pārredzamību, interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību un trauksmes 
cēlēju aizsardzību; norāda, ka 2018. gadā tika konstatēti un papildus izmeklēti 10 
būtiski potenciālie interešu konflikti, no kuriem 5 tika identificēti saistībā ar kādu 
sanāksmes darba kārtības punktu, un ka attiecīgās personas tika aicinātas atturēties no 
diskusijām un balsošanas par šo darba kārtības punktu; norāda, ka Centrs ir reģistrējis 
tikšanās ar lobistiem;

Iekšējā kontrole

21. norāda, ka, ņemot vērā budžeta izpildes apstiprinātājiestādes pagājušā gada 
konstatējumus un komentārus, ir īstenoti divi no trim rīcības plānā paredzētajiem 
pasākumiem, kuru mērķis ir samazināt kontroles neievērošanas gadījumu skaitu un 
novirzes no procesiem un procedūrām, un ka attiecībā uz atlikušo pasākumu saistībā ar 
atklātas piekļuves maksu par rakstu publicēšanu ārpussavienības valstīs tiek apsvērts 
pastāvīgs risinājums;

22. norāda, ka, ņemot vērā budžeta izpildes apstiprinātājiestādes pagājušā gada piezīmes un 
konstatējumus, ir sagatavoti procedūru projekti un paraugi attiecībā uz sanāksmēm ar 
farmācijas nozari un ir pieņemti saprašanās memorandi un sadarbības nolīgumi ar 
trešām personām, turklāt pašlaik iekšēji tiek oficiāli pieņemta iekšējā procedūra par 
sanāksmēm ar komercorganizācijām;

Citi komentāri

23. norāda, ka Centrs 2018. gada aprīlī pārcēlās uz savām jaunajām telpām, kas nodrošina 
darbiniekiem un ieinteresētajām personām, kuras ierodas apmeklējumos, drošu, videi 
draudzīgu un izmaksu ziņā efektīvu darba vidi, un ka šī pāreja tika veikta raiti un 
saskaņā ar grafiku;

24. aicina Centru koncentrēties uz tā veiktās pētniecības rezultātu izplatīšanu plašai 
sabiedrībai un uzrunāt sabiedrību ar sociālo plašsaziņas līdzekļu un citu plašsaziņas 
līdzekļu starpniecību;

o

o o

25. attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes 
apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2020. gada ... 
marta rezolūciju par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli3.

3 Pieņemtie teksti, P9_TA-PROV(2020)0000.
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VIDES, SABIEDRĪBAS VESELĪBAS UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA KOMITEJAS 
ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes 
apstiprināšanu
(2019/2079(DEC))

Atzinuma sagatavotājs: Pascal Canfin

IEROSINĀJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Budžeta kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. atzīmē, ka Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (“Centrs”) 2018. finanšu 
gada budžets bija 58 030 000 EUR; uzsver, ka 97,80 % Centra budžeta tiek finansēti no 
Savienības budžeta;

2. atzīmē, ka 2018. finanšu gadā vispārējā budžeta izpilde saistību apropriāciju ziņā 
sasniedza 98,53 %, t. i., par 1,25 procentpunktiem zemāka nekā 2017. gadā, savukārt 
maksājumu apropriāciju ziņā budžeta izpilde bija 81,21 %, t. i., par 0,5 procentpunktiem 
zemāka nekā 2017. gadā;

3. atgādina, ka Centra uzdevums ir konstatēt un izvērtēt pastāvošos un jaunos pārnēsājamu 
slimību radītos draudus cilvēka veselībai un ziņot par tiem; uzsver, ka 2018. gadā 
Centrs sniedza atbildi uz 31 no Komisijas saņemtu oficiālu zinātnisku pieprasījumu (no 
kuriem 10 bija pārsūtīti deputātu pieprasījumi) un kopumā publicēja 214 ziņojumus, 
tostarp 35 operatīvus riska izvērtējumus attiecībā uz slimību radīto apdraudējumu; 
norāda, ka tā loma klimata pārmaiņu kontekstā kļūs arvien nozīmīgāka, jo dažādu 
patogēnu vairošanās vietas mainās un slimības izplatās teritorijās, kuras tās agrāk nebija 
skārušas;

4. atzīmē, ka 2018. gadā valde pieņēma pārskatītu neatkarības politiku attiecībā uz ārštata 
darbiniekiem un apstiprināja atbilstošu iekšējo procedūru;

5. attiecībā uz Centra neatkarības politikas īstenošanu pauž nožēlu, ka netika iesniegtas 
visas prasītās ikgadējās interešu deklarācijas, it īpaši valdes locekļu (96 %) un 
konsultatīvās padomes locekļu (89 %) deklarācijas; tādēļ prasa stingri ievērot attiecīgos 
noteikumus un iekšējās procedūras; atgādina, ka, ņemot vērā Centra svarīgos 
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uzdevumus, izšķiroša nozīme ir neatkarībai un pārredzamībai; prasa ieviest mehānismu, 
lai nodrošinātu, ka visas vēl neiesniegtās, kā arī turpmākās interešu deklarācijas tiek 
iesniegtas bez kavēšanās, un aicina Centru apsvērt iespēju neļaut valdes locekļiem sākt 
pildīt savus pienākumus, kamēr nav iesniegta un pārbaudīta šī izšķiroši svarīgā 
informācija;

6. uzsver, ka Centrs sāka savu trešo ārējo izvērtēšanu, ko koordinēja vadības komiteja, 
kuras sastāvā ietilpa valdes locekļi, un ka izvērtēšanas rezultāti bija gaidāmi 2019. gada 
vidū;

7. vērš uzmanību uz Centra lomu Savienības veselības aprūpes digitalizācijas instrumentu 
izstrādē, it īpaši saistībā ar pandēmiju apkarošanu;

8. uzsver, ka Centram arī turpmāk būtu jāveicina sadarbība ar citām Savienības aģentūrām 
un starptautiskām organizācijām un jāatbalsta dialogs ar ieinteresētajām personām un 
iedzīvotājiem;

9. atgādina — tā kā Centrs ir Savienības aģentūra, tā budžets tiek izteikts euro; tomēr, tā 
kā Centra mītne atrodas ārpus eurozonas (Zviedrijā), liela daļa tā izdevumu ir bijusi 
Zviedrijas kronās (SEK); turklāt Centrs ir pakļauts arī valūtas kursa svārstībām, jo tā 
bankas konti ir Zviedrijas kronās un atsevišķus darījumus tas veic arī citās ārvalstu 
valūtās;

10. atzinīgi vērtē Revīzijas palātas paziņojumu, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, 
ka Centra gada pārskati par 2018. finanšu gadu ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir 
likumīgi un pareizi;

11. pamatojoties uz pieejamo informāciju, iesaka sniegt Eiropas Slimību profilakses un 
kontroles centra direktoram apstiprinājumu par Centra 2018. finanšu gada budžeta 
izpildi.
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