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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Siūlomus Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 851/20041 pakeitimus galima 
apibendrintai suskirstyti į 3 dalis:

1. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) įgaliojimų, susijusių su priežiūra, 
pasirengimu, skubiu įspėjimu ir reagavimu pagal sustiprintą ES sveikatos apsaugos sistemą, 
sustiprinimas; 

2. ECDC steigimo reglamento suderinamumas su kitomis Sąjungos priemonėmis ir pasiūlymu 
dėl iš dalies keičiančio reglamento dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai2;

3. „bendro požiūrio“ dėl decentralizuotų agentūrų laikymasis, kaip nustatyta „Europos 
Parlamento, ES Tarybos ir Europos Komisijos bendrame pareiškime dėl decentralizuotų 
agentūrų“3.

Nuolatinis BUDG komiteto pranešėjas agentūrų klausimais daugiausia nagrinėjo su trečiąja 
dalimi susijusius pakeitimus, visų pirma siūlomus pakeitimus dėl valdymo, finansinių 
procedūrų, atskaitomybės ir skaidrumo. Be to, įvertintas minėto įgaliojimų sustiprinimo 
poveikis biudžetui. Vertinimas visų pirma grindžiamas šiais susijusiais dokumentais:

  2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/715 dėl 
finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir 
Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, 
Euratomas) 2018/1046 70 straipsnyje;4

 2012 m. liepos 19 d. Europos Parlamento, ES Tarybos ir Europos Komisijos bendru 
pareiškimu dėl decentralizuotų agentūrų ir bendru požiūriu;

 2019 m. vasario 14 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl teisės nuostatų ir bendro 
pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuotų agentūrų kontrolė, 
įgyvendinimo (G. Schöpflino pranešimas);5

 Europos Audito Rūmų specialiąja ataskaita „ES agentūrų ateitis“;6

 C teminio skyriaus tyrimu „ES agentūros ir interesų konfliktai“;7

 Susitarimu dėl daugiametės finansinės programos (DFP).

1 OL L 142, 2004 4 30, p. 1.
2 COM(2020) 727 final. 
3https://europa.eu/europeanunion/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_commo
n_approach_2012_en.pdf
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0715 
5 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_LT.html
6 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_22/SR_Future_of_EU_Agencies_LT.
pdf
7 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)6219
34_EN.pdf

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_lt.pdf.
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_lt.pdf.
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0715
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_LT.html
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_22/SR_Future_of_EU_Agencies_LT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_22/SR_Future_of_EU_Agencies_LT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf
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Apskritai nuomonės referentas palankiai vertina pasiūlytus pakeitimus, nes jie iš esmės atitinka 
nustatytą bendrą požiūrį į agentūras ir Parlamento prašymus, pateiktus nuo tada, kai 2004 m. 
buvo priimtas ECDC steigimo reglamentas. Ypač pasiūlyti 14 straipsnio (Administracinė 
valdyba) pakeitimai dėl bendrųjų programavimo dokumentų projekto ir daugiamečių darbo 
programų nustatymo atitinka prašymus, kuriuos EP pateikė G. Schöpflino pranešime. 
Remiantis ir Audito Rūmų išvadomis, šios priemonės sudarys sąlygas toliau vystyti į rezultatus 
orientuotą valdymo ir stebėsenos sistemą. Todėl siūlomais Komisijos pasiūlymo pakeitimais iš 
esmės siekiama tik patikslinti kai kuriuos punktus.

Neaiškumai dėl biudžeto

Jei viena iš teisėkūros institucijų nuspręs sustiprinti ESDC įgaliojimus, akivaizdu, kad šis 
sprendimas turės finansinį poveikį 2021–2027 m. Sąjungos biudžetui. Remiantis Komisijos 
pasiūlymu, poveikis biudžetui daugiausia susijęs su šiais tikslais:

● naujos vakcinų stebėsenos platformos, kurią bendrai valdytų Europos vaistų 
agentūra ir Centras, sukūrimu;

● pasirengimo ir atsako planavimo veikla, įskaitant modeliavimą, numatymą, 
stebėseną ir vertinimą; 

● naujais Sąjungos etaloninių laboratorijų, transfuzijos, transplantacijos ir 
dirbtinio apvaisinimo tinklais; 

● priežiūros sistemų bei skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemos stiprinimu; 

● sveikatos priežiūros sistemų pajėgumų stebėsena ir vertinimu bei pažeidžiamų 
gyventojų grupių, kurioms reikia tikslinių prevencijos ir reagavimo priemonių, 
nustatymu;

● ES sveikatos darbo grupės, kuri padėtų šalims geriau pasirengti ir skubiai imtųsi 
intervencinių veiksmų sveikatos krizės atveju, sukūrimu;

● tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimu ir regioninės ir (arba) nacionalinės 
žvalgybos informacijos rinkimu.

Remiantis finansine teisės akto pasiūlymo pažyma, Komisija į poveikį biudžetui ketina 
atsižvelgti pakeisdama daugiametės finansinės programos atitinkamos išlaidų kategorijos 
programavimą. Siūlomas papildomas ECDC biudžetas gali būti finansuojamas sumažinus 
programos „ES – sveikatos labui“ biudžetą ateinančiais metais. Be to, atsižvelgdama į 
vykstančius svarstymus dėl Reagavimo į ekstremaliąsias sveikatos situacijas institucijos 
(HERA)8 sukūrimo (pasiūlymą ketinama teikti 2021 m. paskutinįjį ketvirtį), Komisija nurodo, 
kad ji pasilieka teisę koreguoti pasiūlytus išteklius ir darbuotojų paskirstymą, kai bus pateiktas 
tikslus pasiūlymas dėl HERA. 

Nuomonės referentas mano, kad ateinančiais mėnesiais bus svarbu geriau suprasti programos 
„ES – sveikatos labui“, Europos vaistų agentūros (EMA), ECDC ir naujosios HERA sąveiką 
siekiant įvertinti, ar ribotų 2 išlaidų kategorijos finansinių išteklių užteks platiems užmojams 
įgyvendinti ir norint išsiaiškinti, kaip ištekliai galėtų būti naudojami veiksmingiausiu būdu.

8 https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-european-
biomedical-research-and-development-agency

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-european-biomedical-research-and-development-agency
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-european-biomedical-research-and-development-agency
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PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2020 m. kovo 11 d. Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO) paskelbė, kad 
naujo koronaviruso (COVID-19) protrūkis 
yra pasaulinė pandemija. Iš uždavinių, su 
kuriais susidurta reaguojant į pandemiją, 
tapo aišku, kad turėtų būti sustiprintas 
Centro vaidmuo Sąjungos pasirengimo 
sveikatos krizei ir reagavimo į ją sistemoje;

(3) 2020 m. kovo 11 d. Pasaulio 
sveikatos organizacija (PSO) paskelbė, kad 
naujo koronaviruso (COVID-19) protrūkis 
yra pasaulinė pandemija. Iš uždavinių, su 
kuriais susidurta reaguojant į pandemiją, 
tapo aišku, kad turėtų būti sustiprintas 
Centro vaidmuo Sąjungos pasirengimo 
sveikatos krizei ir reagavimo į ją sistemoje, 
kad būtų geriau išnaudojamas Sąjungos 
ir valstybių narių pajėgumų reaguoti į 
būsimas pandemijas potencialas.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) veiksmais, kurių imamasi 
Sąjungos lygmeniu, siekiama gauti 
pridėtinę vertę remiant ir palaikant 
valstybių narių kompetenciją.  Labai 
svarbu stiprinti esamas Sąjungos lygmens 
struktūras ir ekspertines žinias, užtikrinti 
nuoseklumą ir sinergiją ir vengti 
dubliavimo;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(3b) svarbu, kad ECDC, programos 
„ES – sveikatos labui“, Europos vaistų 
agentūros ir PSO santykiai būtų 
veiksmingi, nuoseklūs ir sklandūs, ir kad 
juos palaikant būtų vengiama tiek 
įgaliojimų, tiek biudžeto dubliavimo ir 
sutapimo;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) vienas iš dalykų, kurio buvo 
pasimokyta per COVID-19 pandemiją, yra 
tai, kad Centrą reikia sustiprinti ir kad 
reikia didesnio ligų prevencijos ir 
kontrolės mechanizmų koordinavimo 
Sąjungos lygmeniu. Labai svarbu 
užtikrinti gerą ligų, kurios kelia 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes 
sveikatai, prevencijos ir kontrolės 
koordinavimą Sąjungos lygmeniu. Šiuo 
tikslu Centras turėtų turėti galimybę 
vietoje tikrinti, kaip nacionalinės 
koordinavimo įstaigos taiko šį 
reglamentą;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) Centro užduočių ir įgaliojimų 
vykdymas priklauso nuo tinkamo 
biudžeto, gero bendradarbiavimo ir nuo 
to, ar valstybės narės laikysis reikalavimų. 
Siekiant stebėti valstybių narių pažangą 
įgyvendinant šiame reglamente nustatytus 
įpareigojimus, Centras turėtų galėti atlikti 
patikrinimus vietoje;
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekdamas stiprinti Sąjungos ir 
valstybių narių pajėgumus įvertinti 
epidemiologinę padėtį ir atlikti tikslų 
rizikos vertinimą bei pateikti atsaką, 
Centras visų pirma turėtų stebėti ir pranešti 
apie užkrečiamųjų ligų tendencijas, remti ir 
palengvinti įrodymais pagrįstus reagavimo 
veiksmus, teikti rekomendacijas dėl 
užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 
programų tobulinimo nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, stebėti ir vertinti 
nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus diagnozuoti užkrečiamąsias 
ligas, užkirsti joms kelią ir jas gydyti, taip 
pat atsižvelgiant į lytį, nustatyti 
pažeidžiamų gyventojų grupes, kurioms 
reikia specialių priemonių, analizuoti ligų 
paplitimo ir visuomenės bei aplinkos 
veiksnių tarpusavio ryšį, nustatyti 
užkrečiamųjų ligų perdavimo rizikos 
veiksnius ir ligų sunkumą, taip pat nustatyti 
mokslinių tyrimų poreikius ir prioritetus. 
Centras turėtų dirbti su paskirtaisiais 
nacionaliniais priežiūros srities ryšių 
punktais, sudarydamas tinklą, kuris 
strategiškai konsultuoja Centrą tokiais 
klausimais ir skatina naudotis didelio 
poveikio sektoriais, pavyzdžiui, ES 
palydovų duomenimis ir paslaugomis;

(10) siekdamas stiprinti Sąjungos ir 
valstybių narių pajėgumus įvertinti 
epidemiologinę padėtį ir atlikti tikslų 
rizikos vertinimą bei pateikti atsaką, 
Centras visų pirma turėtų stebėti ir pranešti 
apie užkrečiamųjų ligų tendencijas, remti ir 
palengvinti įrodymais pagrįstus reagavimo 
veiksmus, teikti rekomendacijas dėl 
užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 
programų tobulinimo nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, stebėti ir vertinti 
nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus diagnozuoti užkrečiamąsias 
ligas, užkirsti joms kelią ir jas gydyti, taip 
pat atsižvelgiant į lytį, nustatyti 
pažeidžiamų gyventojų grupes, kurioms 
reikia specialių priemonių, analizuoti ligų 
paplitimo ir visuomenės bei aplinkos 
veiksnių tarpusavio ryšį, nustatyti 
užkrečiamųjų ligų perdavimo rizikos 
veiksnius ir ligų sunkumą, taip pat nustatyti 
mokslinių tyrimų poreikius ir prioritetus 
bei į juos reaguoti. Centras turėtų dirbti su 
paskirtaisiais nacionaliniais priežiūros 
srities ryšių punktais, sudarydamas tinklą, 
kuris strategiškai konsultuoja Centrą 
tokiais klausimais ir skatina naudotis 
didelio poveikio sektoriais, pavyzdžiui, ES 
palydovų duomenimis ir paslaugomis;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Centras turėtų stiprinti pasirengimo 
ir reagavimo pajėgumus nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, teikdamas 
valstybėms narėms ir Komisijai mokslines 

(14) Centras turėtų stiprinti pasirengimo 
ir reagavimo pajėgumus nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis, teikdamas 
valstybėms narėms ir Komisijai mokslines 
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ir technines profesines žinias. 
Atsižvelgdamas į tai, Centras, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su valstybėmis 
narėmis ir Komisija, turėtų imtis įvairių 
veiksmų, įskaitant Sąjungos ir nacionalinių 
pasirengimo ir atsako planų bei 
pasirengimo stebėsenos ir vertinimo 
sistemų rengimą, teikti rekomendacijas dėl 
pajėgumų užkirsti kelią ligų protrūkiams, 
jiems pasirengti ir į juos reaguoti, taip pat 
dėl nacionalinių sveikatos priežiūros 
sistemų stiprinimo. Centras turėtų plėsti 
duomenų, susijusių su epidemiologine 
priežiūra ir susijusiomis specifinėmis 
sveikatos problemomis, epideminių 
situacijų pokyčiais, neįprastais 
epideminiais reiškiniais ar naujomis 
nežinomos kilmės ligomis, įskaitant 
reiškinius bei ligas trečiosiose šalyse, taip 
pat molekulinių patogenų duomenų ir 
sveikatos priežiūros sistemų duomenų 
rinkimą ir analizę. Šiuo tikslu Centras 
turėtų užtikrinti tinkamus duomenų 
rinkinius ir procedūras, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos konsultuotis, perduoti 
duomenis ir užtikrinti prieigą prie jų, atlikti 
Sąjungos lygmens prevencijos ir kontrolės 
priemonių mokslinį ir techninį vertinimą ir 
bendradarbiauti su agentūromis, 
kompetentingomis institucijomis ir 
organizacijomis, veikiančiomis duomenų 
rinkimo srityje;

ir technines profesines žinias. 
Atsižvelgdamas į tai, Centras, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su valstybėmis 
narėmis ir Komisija, turėtų imtis įvairių 
veiksmų, įskaitant Sąjungos ir nacionalinių 
pasirengimo ir atsako planų ir pasirengimo 
bei platesnių epidemiologinės padėties 
Sąjungoje stebėsenos ir vertinimo sistemų 
rengimą, teikti rekomendacijas dėl 
pajėgumų užkirsti kelią ligų protrūkiams, 
jiems pasirengti ir į juos reaguoti, taip pat 
dėl nacionalinių sveikatos priežiūros 
sistemų stiprinimo. Centras turėtų plėsti 
duomenų, susijusių su epidemiologine 
priežiūra ir susijusiomis specifinėmis 
sveikatos problemomis, epideminių 
situacijų pokyčiais, neįprastais 
epideminiais reiškiniais ar naujomis 
nežinomos kilmės ligomis, įskaitant 
reiškinius bei ligas trečiosiose šalyse, taip 
pat molekulinių patogenų duomenų ir 
sveikatos priežiūros sistemų duomenų 
rinkimą ir analizę. Šiuo tikslu Centras 
turėtų užtikrinti tinkamus duomenų 
rinkinius ir procedūras, kad būtų sudarytos 
palankesnės sąlygos konsultuotis, perduoti 
duomenis ir užtikrinti prieigą prie jų, atlikti 
Sąjungos lygmens prevencijos ir kontrolės 
priemonių mokslinį ir techninį vertinimą ir 
bendradarbiauti su agentūromis, 
kompetentingomis institucijomis ir 
organizacijomis, veikiančiomis duomenų 
rinkimo srityje;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) kadangi šio reglamento tikslai 
išplėsti Centro kompetenciją ir užduotis, 
siekiant sustiprinti Centro pajėgumus teikti 
reikiamas mokslines profesines žinias ir 
remti veiksmus, kuriais kovojama su 
didelėmis tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmėmis sveikatai Sąjungoje, negali būti 

(22) kadangi šio reglamento tikslai 
išplėsti Centro kompetenciją ir užduotis, 
siekiant sustiprinti Centro pajėgumus teikti 
reikiamas mokslines profesines žinias ir 
remti veiksmus, kuriais kovojama su 
didelėmis tarpvalstybinio pobūdžio 
grėsmėmis sveikatai Sąjungoje, negali būti 
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pakankamai pasiekti valstybėse narėse, 
tačiau dėl tarpvalstybinio grėsmių sveikatai 
pobūdžio ir greito, koordinuoto ir 
nuoseklaus atsako poreikio gali būti 
pasiekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali 
priimti priemones, vadovaudamasi 
subsidiarumo principu, kaip nustatyta 
Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje. 
Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šiuo reglamentu 
neviršijama to, kas būtina nurodytiems 
tikslams pasiekti;

pakankamai pasiekti valstybėse narėse, 
tačiau dėl tarpvalstybinio grėsmių sveikatai 
pobūdžio ir greito, geriau koordinuojamo 
ir nuoseklaus atsako į naujai 
atsirandančias grėsmes sveikatai poreikio 
gali būti pasiekti Sąjungos lygmeniu, 
Sąjunga gali priimti priemones, 
vadovaudamasi subsidiarumo principu, 
kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 5 
straipsnyje. Pagal tame straipsnyje 
nustatytą proporcingumo principą šiuo 
reglamentu neviršijama to, kas būtina 
nurodytiems tikslams pasiekti;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Centrui suteikus naujų tikslų ir 
atsakomybės, bus sustiprinti Sąjungos 
pajėgumai remti pasirengimą, priežiūrą, 
rizikos vertinimą, išankstinį perspėjimą ir 
greitą reagavimą į būsimas 
tarpvalstybines grėsmes sveikatai. Tokie 
nauji tikslai ir pareigos turės finansinį 
poveikį 2021-2027 m. daugiametei 
finansinei programai, todėl jiems turėtų 
būti skiriama papildomų išteklių pagal 
įvairias metinių biudžeto procedūrų 
lankstumo priemones. Papildomi ištekliai 
turėtų užtikrinti, kad nebūtų neigiamai 
paveikti jau numatytų sveikatos srities 
veiksmų ir programų, tokių kaip 
programa „ES – sveikatos labui“, 
finansiniai pajėgumai;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
22 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(22b) Centras turėtų skatinti sinergiją su 
kitomis Sąjungos įstaigomis ir 
agentūromis, tokiomis kaip Europos 
vaistų agentūra (EMA), Europos maisto 
saugos tarnyba (EFSA), Europos aplinkos 
agentūra (EAA), Reagavimo į 
ekstremaliąsias sveikatos situacijas 
institucija (HERA), kad būtų užtikrintas 
veiksmingas ir labiau koordinuojamas 
Sąjungos pasirengimas ir atsakas įvykus 
sveikatos krizėms;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Centras, vykdydamas savo užduotis, visada 
atsižvelgia į valstybių narių, Komisijos ir 
kitų Sąjungos institucijų ar tarnybų 
įsipareigojimus, taip pat į visuomenės 
sveikatos priežiūros srityje veikiančių 
tarptautinių organizacijų įsipareigojimus, 
kad užtikrintų veiksmų visapusiškumą, 
darnumą ir suderinamumą.

Centras, vykdydamas savo užduotis, visada 
atsižvelgia į valstybių narių, Komisijos ir 
kitų Sąjungos institucijų ar tarnybų 
įsipareigojimus ir kompetencijas, taip pat į 
visuomenės sveikatos priežiūros srityje 
veikiančių tarptautinių organizacijų 
įsipareigojimus, kad užtikrintų veiksmų 
visapusiškumą, darnumą ir papildomumą, 
siekiant išvengti dubliavimo ir užtikrinti, 
kad būtų laikomasi subsidiarumo 
principo.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Centras, atsižvelgdamas į savo 
finansinius pajėgumus ir įgaliojimus, 
atlieka šias užduotis:

2. Centras, atsižvelgdamas į savo 
įgaliojimus, atlieka šias užduotis:
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) stebi sveikatos priežiūros sistemų 
pajėgumus, susijusius su užkrečiamųjų ligų 
grėsmių ir kitų specifinių sveikatos 
problemų valdymu;

e) stebi ir tikrina sveikatos priežiūros 
sistemų pajėgumus, susijusius su 
užkrečiamųjų ligų grėsmių ir kitų 
specifinių sveikatos problemų valdymu;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) laiku teikia informaciją Komisijai, 
valstybėms narėms, Sąjungos agentūroms 
ir visuomenės sveikatos priežiūros srityje 
veikiančioms tarptautinėms 
organizacijoms;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 2 dalies j b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jb) rengti patikrinimus vietoje 
kiekvienoje valstybėje narėje; juos 
organizuoja inspektorius iš Centro 4 metų 
laikotarpiui paskirtos inspektorių grupės. 
Kiekviena valstybė narė atlieka bent vieną 
patikrinimą per 4 metų laikotarpį, tačiau, 
atsižvelgiant į konkretų atvejį, galima 
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pareikalauti atlikti daugiau patikrinimų, 
siekiant pasiūlyti papildomą paramą ir 
stebėti pažangą. Patikrinimo valstybėje 
narėje rezultatai pateikiami ataskaitoje 
Europos Komisijai, Europos Parlamentui, 
Europos Vadovų Tarybai ir atitinkamoms 
ES agentūroms. Ataskaitoje įvertinama, 
kaip valstybė narė vykdo reglamentu 
nustatytus įpareigojimus ir inspektorių 
rekomendacijas, kad pagerintų padėtį.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės nedelsdamos 
vykdo koordinavimą ir bendradarbiavimą 
su Centru dėl visų 3 straipsnyje nurodytų 
kompetencijų ir užduočių.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
4 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) teikia koordinuojančiajai 
kompetentingai institucijai reikalingus 
finansinius išteklius ir skaitmeninę 
infrastruktūrą, ir sudaro palankias 
sąlygas Centrui vykdyti užduotis laiku 
teikdamos prašomą informaciją;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
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5 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Centras teikia techninę pagalbą 
Sąjungos laboratorijoms, kad jos galėtų 
plėtoti aptikimo ir sekoskaitos pajėgumus, 
ypač tose valstybėse narėse, kurios neturi 
reikiamų pajėgumų.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
5a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Centras kuria užkrečiamųjų ligų 
prevencijos ir specialių klausimų, įskaitant 
ligas, nuo kurių apsaugo skiepai, atsparumą 
antimikrobinėms medžiagoms, švietimą 
sveikatos srityje, sveikatos raštingumą ir 
elgsenos pokyčius, sistemą.

2. Centras, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su valstybių narių 
kompetentingomis institucijomis, Europos 
vaistų agentūra ir kitomis atitinkamomis 
Sąjungos įstaigomis ir agentūromis, taip 
pat su tarptautinėmis organizacijomis, 
kuria užkrečiamųjų ligų prevencijos ir 
specialių klausimų, įskaitant ligas, nuo 
kurių apsaugo skiepai, atsparumą 
antimikrobinėms medžiagoms, švietimą 
sveikatos srityje, sveikatos raštingumą ir 
elgsenos pokyčius, sistemą.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 15 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
12 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Centras užtikrina, kad visuomenė ar visos 
suinteresuotos šalys gautų objektyvią, 
patikimą, įrodymais grindžiamą ir lengvai 
prieinamą informaciją apie jo darbo 
rezultatus.  Centras pateikia informaciją 
plačiajai visuomenei, tai atlieka taip pat ir 

Centras užtikrina, kad visuomenė ar visos 
suinteresuotos šalys gautų objektyvią, 
patikimą, įrodymais grindžiamą ir lengvai 
prieinamą informaciją apie jo darbo 
rezultatus. Centras pateikia informaciją 
plačiajai visuomenei, visų pirma per tam 
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per tam skirtą svetainę. Jis taip pat 
paskelbia 6 straipsnyje nustatyta tvarka 
pateiktas nuomones.“;

skirtą svetainę, kuria galima naudotis 
visomis oficialiosiomis Sąjungos 
kalbomis. Jis taip pat paskelbia 6 
straipsnyje nustatyta tvarka pateiktas 
nuomones.“;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 16 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
14 straipsnio 5 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) patvirtina bendrojo programavimo 
dokumento projektą pagal Komisijos 
deleguotojo reglamento (ES) 2019/715* 32 
straipsnį ir susijusias Komisijos gaires dėl 
bendrojo programavimo dokumento**;

e) ne vėliau kaip iki kiekvienų metų 
lapkričio 30 d. patvirtina bendrojo 
programavimo dokumento projektą pagal 
Komisijos deleguotojo reglamento 
(ES) 2019/715* 32 straipsnį ir susijusias 
Komisijos gaires dėl bendrojo 
programavimo dokumento**. Bendrasis 
programavimo dokumentas priimamas 
Komisijai pareiškus teigiamą nuomonę, o 
daugiametė programa – pasikonsultavus 
su Europos Parlamentu ir Taryba.

Pagrindimas

Įtraukiama atsižvelgiant į kitų pagrindinių agentūrų teisės aktų formuluotę.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 18 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Administracinės valdybos 
nominuotas kandidatas prieš paskyrimą 
kviečiamas nedelsiant padaryti pareiškimą 
Europos Parlamente ir atsakyti į šios 
institucijos narių klausimus.
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Pagrindimas

Ši dalis yra Reglamente (EB) Nr.  851/2004 ir turėtų likti naujajame reglamente.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 23 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
23 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Direktorius nusiunčia Audito 
Rūmams atsakymą į jo pastabas vėliausiai 
iki rugsėjo 30 d. Direktorius taip pat 
nusiunčia šį atsakymą administracinei 
valdybai ir Komisijai.

8. Direktorius nusiunčia Audito 
Rūmams atsakymą į jo pastabas vėliausiai 
iki rugsėjo 30 d. Direktorius taip pat 
nusiunčia šį atsakymą administracinei 
valdybai, Europos Parlamentui, Tarybai ir 
Komisijai.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 23a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
24 straipsnis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

23a) 24 straipsnis pakeičiamas taip:
24 straipsnis 24 straipsnis

Finansinio reglamento taikymas Finansinio reglamento taikymas

Finansinio reglamento 185 straipsnis 
taikomas vykdant centro biudžetą, atliekant 
jo auditą ir laikantis apskaitos taisyklių.

Finansinio reglamento 70 straipsnis 
taikomas Centro biudžeto įvykdymo 
patvirtinimui, jo auditui ir apskaitos 
taisyklėms.

Pagrindimas

Ankstesnio reglamento 24 straipsnis nebuvo iš dalies pakeistas, tačiau susijusi nuoroda į 
Finansinį reglamentą yra pasenusi. Siūloma nurodyti Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 
(šiuo metu taikomas Finansinis reglamentas) 70 straipsnį.
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 28 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 851/2004
31 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) kaip Centras įgyvendino 14, 17 ir 
18 straipsniuose nurodytas valdymo 
struktūras;



PE663.222v02-00 18/19 AD\1230444LT.docx

LT

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas Reglamento (EB) Nr. 851/2004, steigiančio Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centrą, dalinis keitimas

Nuorodos COM(2020)0726 – C9-0366/2020 – 2020/0320(COD)

Atsakingas komitetas
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI
14.12.2020

Nuomonę pateikė
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG
14.12.2020

Nuomonės referentas (-ė)
       Paskyrimo data

Niclas Herbst
2.12.2020

Svarstymas komitete 4.3.2021

Priėmimo data 12.4.2021

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

31
1
5



AD\1230444LT.docx 19/19 PE663.222v02-00

LT

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

31 +
ID Hélène Laporte

PPE Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, 
Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds

S&D Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, 
Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

1 -
ID Joachim Kuhs

5 0
ECR Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID Anna Bonfrisco, Grant Valentino

Sutartiniai ženklai:
+ : už
- : prieš
0 : susilaikė


