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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Modificările propuse la Regulamentul (CE) nr. 851/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului1 pot fi organizate în trei categorii:

1. Un mandat consolidat al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) în 
ceea ce privește supravegherea, pregătirea, alerta precoce și reacția în temeiul unui cadru 
consolidat al UE în materie de securitate sanitară. 

2. Asigurarea coerenței Regulamentului de înființare a ECDC cu alte instrumente ale Uniunii 
și cu propunerea de regulament de modificare privind amenințările transfrontaliere grave pentru 
sănătate2.

3. Respectarea „abordării comune” privind agențiile descentralizate, astfel cum este prevăzută 
în Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului UE și a Comisiei Europene 
privind agențiile descentralizate3.

Raportorul permanent al Comisiei BUDG pentru agenții și-a concentrat atenția, în cadrul 
analizei efectuate, asupra celei de a treia categorii a modificărilor propuse, în special asupra 
modificărilor propuse referitoare la guvernanță, procedurile financiare, răspundere și 
transparență. În plus, au fost evaluate implicațiile bugetare ale acestui mandat extins. Evaluarea 
se bazează în special pe următoarele documente de referință:

  Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 2018 privind 
regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul TFUE și al Tratatului 
Euratom și menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 
Parlamentului European și al Consiliului4

 Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului UE și a Comisiei Europene 
privind agențiile descentralizate din 19 iulie 2012 și abordarea comună

 Rezoluția Parlamentului European din 14 februarie 2019 referitoare la punerea în 
aplicare a dispozițiilor legale și a declarației comune pentru asigurarea controlului 
parlamentar asupra agențiilor descentralizate (Raportul Schoepflin)5

 Raportul special al CCE – Viitorul agențiilor UE6

 Un studiu al Departamentului tematic C – Agențiile UE și conflictul de interese7

 Acordul privind CFM

În general, raportorul pentru aviz salută modificările propuse, deoarece acestea sunt în mare 
măsură în concordanță cu abordarea comună dezvoltată cu privire la agenții și cu solicitările 
formulate de Parlament de la adoptarea Regulamentului de înființare a ECDC, în 2004. În 
special, modificările propuse la articolul 14 (Consiliul de administrație), unde sunt menționate 

1 JO L 142, 30.4.2004, p. 1.
2 COM(2020)727 final. 
3https://europa.eu/europeanunion/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_
en.pdf
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019R0715 
5 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_RO.html
6 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_22/SR_Future_of_EU_Agencies_RO.pdf
7 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf

https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_ro.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_ro.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019R0715
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_RO.html
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_22/SR_Future_of_EU_Agencies_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf
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proiectele de documente unice de programare și programele de lucru multianuale, sunt în 
conformitate cu solicitările formulate în raportul Schoepflin al PE. Aceste instrumente vor 
permite, astfel cum a constatat și CCE, dezvoltarea în continuare a unui cadru de gestionare și 
monitorizare axat pe performanță. În consecință, prin modificările propuse la textul propunerii 
Comisiei se urmărește, în principal, doar clarificarea anumitor puncte.

Incertitudine cu privire la buget

În cazul în care colegiuitorul decide să autorizeze un mandat consolidat al ECDC, acesta va 
avea, în mod evident, un impact financiar asupra bugetului Uniunii pentru perioada 2021-2027. 
În conformitate cu propunerea Comisiei, implicațiile bugetare se referă cu precădere la 
următoarele obiective:

● crearea unei noi platforme de monitorizare a vaccinurilor, găzduită în comun de 
Agenția Europeană pentru Medicamente și de Centru;

● activități de planificare a pregătirii și a răspunsului, inclusiv modelare, 
anticipare, monitorizare și evaluare; 

● noi rețele pentru laboratoarele de referință ale Uniunii și pentru serviciile de 
transfuzie, transplant și reproducere asistată medical; 

● consolidarea sistemelor de supraveghere și a sistemului de alertă precoce și de 
reacție; 

● monitorizarea și evaluarea capacității sistemelor de sănătate și identificarea 
grupurilor de populație expuse riscurilor care necesită măsuri de prevenire și de 
intervenție specifice;

● crearea unui Grup operativ al UE în domeniul sănătății, pentru a sprijini țările să 
își consolideze pregătirea și să intervină rapid în cazul unei crize sanitare;

● îmbunătățirea colaborării internaționale și a culegerii de date 
regionale/naționale.

În conformitate cu fișa financiară legislativă, Comisia intenționează să abordeze aspectul 
implicațiilor bugetare printr-o reprogramare a rubricii corespunzătoare din cadrul financiar 
multianual. Bugetul suplimentar propus pentru ECDC poate fi finanțat prin reducerea bugetului 
pentru programul „UE pentru sănătate” în exercițiile financiare viitoare. În plus, având în 
vedere procesul de reflecție aflat în curs cu privire la crearea unei Autorități europene pentru 
răspuns în situații de urgență sanitară (HERA)8, care face obiectul unei propuneri programate 
pentru al patrulea trimestru al anului 2021, Comisia menționează că își rezervă dreptul de a 
ajusta propunerile în materie de resurse și alocare de personal atunci când va fi înaintată o 
propunere precisă privind crearea HERA. 

Raportorul pentru aviz estimează că, în lunile următoare, va fi important să se aprofundeze 
înțelegerea interacțiunilor dintre EU4Health, EMA, ECDC și noua HERA, pentru a evalua dacă 
resursele financiare limitate de la rubrica 2 sunt suficiente pentru a îndeplini obiectivele 
ambițioase și a examina cele mai eficiente moduri de utilizare a resurselor.

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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AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La 11 martie 2020, Organizația 
Mondială a Sănătății (OMS) a declarat 
epidemia cauzată de noul coronavirus 
COVID-19 drept pandemie mondială. 
Dificultățile întâmpinate în contextul 
reacției la pandemie au arătat în mod clar 
că rolul Centrului în cadrul Uniunii în ceea 
ce privește pregătirea și răspunsul la crizele 
sanitare trebuie consolidat.

(3) La 11 martie 2020, Organizația 
Mondială a Sănătății (OMS) a declarat 
epidemia cauzată de noul coronavirus 
COVID-19 drept pandemie mondială. 
Dificultățile întâmpinate în contextul 
reacției la pandemie au arătat în mod clar 
că rolul Centrului în cadrul Uniunii în ceea 
ce privește pregătirea și răspunsul la crizele 
sanitare trebuie consolidat, pentru a utiliza 
mai eficient potențialul capacităților 
Uniunii și ale statelor membre de a 
răspunde la viitoarele pandemii.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Măsurile luate la nivelul Uniunii 
vizează furnizarea de valoare adăugată, în 
sprijinul competențelor statelor membre și 
cu respectarea acestora. Consolidarea 
structurilor și a expertizei existente la 
nivelul Uniunii, asigurarea coerenței și a 
sinergiilor și evitarea suprapunerilor sunt 
esențiale.

Amendamentul 3
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Propunere de regulament
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Este esențial ca relația dintre 
ECDC, EU4Health, Agenția Europeană 
pentru Medicamente și OMS să fie 
eficientă, coerentă și fără sincope și ca 
duplicarea și suprapunerile, atât în ceea 
ce privește mandatul, cât și bugetul, să fie 
evitate.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Una dintre lecțiile desprinse în 
urma pandemiei de COVID-19 a arătat că 
rolul Centrului trebuie să fie consolidat și 
că este nevoie de o coordonare sporită la 
nivelul Uniunii a mecanismelor de 
prevenire și control al bolilor. Este 
esențial să existe o bună coordonare la 
nivelul Uniunii a prevenirii și controlului 
bolilor care reprezintă amenințări 
transfrontaliere la adresa sănătății. În 
acest scop, Centrul ar trebui să aibă 
capacitatea de a evalua la sursă modul în 
care organismele naționale de coordonare 
aplică prezentul regulament.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Îndeplinirea sarcinilor și 
misiunilor Centrului depinde de dotarea 
acestuia cu un buget adecvat și de 
menținerea unei bune cooperări între 
statele membre, precum și de respectarea 
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de către acestea a normelor aplicabile. 
Pentru a urmări progresele înregistrate de 
statele membre în ceea ce privește 
punerea în aplicare a obligațiilor 
prevăzute în prezentul regulament, ar 
trebui să i se permită Centrului să 
efectueze inspecții la sursă.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a consolida capacitatea 
Uniunii și a statelor membre de a evalua 
situația epidemiologică și de a efectua 
evaluări ale riscurilor și intervenții cu 
precizie, Centrul trebuie să monitorizeze și 
să raporteze în special tendințele bolilor 
transmisibile, să sprijine și să faciliteze 
acțiunile de răspuns bazate pe dovezi, să 
ofere recomandări pentru îmbunătățirea 
programelor de prevenire și control al 
bolilor transmisibile stabilite la nivel 
național și la nivelul Uniunii, să 
monitorizeze și să evalueze capacitatea 
sistemelor naționale de sănătate pentru 
diagnosticarea, prevenirea și tratamentul 
bolilor transmisibile, inclusiv într-un mod 
sensibil la dimensiunea de gen, să 
identifice grupurile de populație expuse 
riscurilor care necesită măsuri specifice, să 
analizeze corelația dintre incidența bolii și 
factorii societali și de mediu, să identifice 
factorii de risc pentru transmiterea și 
gravitatea bolilor transmisibile și să 
determine nevoile și prioritățile în materie 
de cercetare. Centrul trebuie să colaboreze 
cu punctele focale naționale desemnate în 
vederea supravegherii, formând o rețea 
care să consilieze la nivel strategic Centrul 
cu privire la astfel de chestiuni și să 
promoveze utilizarea sectoarelor de sprijin, 
cum ar fi cel al datelor și al serviciilor 
spațiale ale UE.

(10) Pentru a consolida capacitatea 
Uniunii și a statelor membre de a evalua 
situația epidemiologică și de a efectua 
evaluări ale riscurilor și intervenții cu 
precizie, Centrul trebuie să monitorizeze și 
să raporteze în special tendințele bolilor 
transmisibile, să sprijine și să faciliteze 
acțiunile de răspuns bazate pe dovezi, să 
ofere recomandări pentru îmbunătățirea 
programelor de prevenire și control al 
bolilor transmisibile stabilite la nivel 
național și la nivelul Uniunii, să 
monitorizeze și să evalueze capacitatea 
sistemelor naționale de sănătate pentru 
diagnosticarea, prevenirea și tratamentul 
bolilor transmisibile, inclusiv într-un mod 
sensibil la dimensiunea de gen, să 
identifice grupurile de populație expuse 
riscurilor care necesită măsuri specifice, să 
analizeze corelația dintre incidența bolii și 
factorii societali și de mediu, să identifice 
factorii de risc pentru transmiterea și 
gravitatea bolilor transmisibile și să 
determine și să abordeze nevoile și 
prioritățile în materie de cercetare. Centrul 
trebuie să colaboreze cu punctele focale 
naționale desemnate în vederea 
supravegherii, formând o rețea care să 
consilieze la nivel strategic Centrul cu 
privire la astfel de chestiuni și să 
promoveze utilizarea sectoarelor de sprijin, 
cum ar fi cel al datelor și al serviciilor 
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spațiale ale UE.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Centrul trebuie să consolideze 
capacitățile de pregătire și de răspuns la 
nivel național și la nivelul Uniunii oferind 
expertiză științifică și tehnică statelor 
membre și Comisiei. În acest context, 
Centrul, în strânsă colaborare cu statele 
membre și cu Comisia, trebuie să 
întreprindă diferite acțiuni, inclusiv 
elaborarea de planuri de pregătire și de 
răspuns la nivel național și al Uniunii și 
dezvoltarea unor cadre de monitorizare și 
de evaluare a pregătirii, precum și să ofere 
recomandări privind capacitățile de 
prevenire, pregătire și răspuns la focarele 
epidemice și privind consolidarea 
sistemelor naționale de sănătate. Centrul 
trebuie să își extindă colectarea și analiza 
datelor în ceea ce privește supravegherea 
epidemiologică și aspectele speciale de 
sănătate conexe, evoluția situațiilor 
epidemice, fenomenele epidemice 
neobișnuite sau bolile noi de origine 
necunoscută, inclusiv în țările terțe, datele 
privind agenții patogeni moleculari și 
datele sistemelor de sănătate. În acest scop, 
Centrul trebuie să asigure seturi de date 
adecvate, precum și procedurile necesare 
pentru a facilita consultarea, transmiterea 
datelor și accesul la acestea, să efectueze 
evaluări științifice și tehnice ale măsurilor 
de prevenire și control la nivelul Uniunii și 
să colaboreze cu agenții, organisme 
competente și organizații care își 
desfășoară activitatea în domeniul 
colectării datelor.

(14) Centrul trebuie să consolideze 
capacitățile de pregătire și de răspuns la 
nivel național și la nivelul Uniunii oferind 
expertiză științifică și tehnică statelor 
membre și Comisiei. În acest context, 
Centrul, în strânsă colaborare cu statele 
membre și cu Comisia, trebuie să 
întreprindă diferite acțiuni, inclusiv 
elaborarea de planuri de pregătire și de 
răspuns la nivel național și al Uniunii și 
dezvoltarea unor cadre mai cuprinzătoare 
de monitorizare și de evaluare a situației 
epidemiologice din Uniune, precum și să 
ofere recomandări privind capacitățile de 
prevenire, pregătire și răspuns la focarele 
epidemice și privind consolidarea 
sistemelor naționale de sănătate. Centrul 
trebuie să își extindă colectarea și analiza 
datelor în ceea ce privește supravegherea 
epidemiologică și aspectele speciale de 
sănătate conexe, evoluția situațiilor 
epidemice, fenomenele epidemice 
neobișnuite sau bolile noi de origine 
necunoscută, inclusiv în țările terțe, datele 
privind agenții patogeni moleculari și 
datele sistemelor de sănătate. În acest scop, 
Centrul trebuie să asigure seturi de date 
adecvate, precum și procedurile necesare 
pentru a facilita consultarea, transmiterea 
datelor și accesul la acestea, să efectueze 
evaluări științifice și tehnice ale măsurilor 
de prevenire și control la nivelul Uniunii și 
să colaboreze cu agenții, organisme 
competente și organizații care își 
desfășoară activitatea în domeniul 
colectării datelor.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Întrucât obiectivele prezentului 
regulament de extindere a misiunii și a 
atribuțiilor Centrului în vederea 
îmbunătățirii capacității acestuia de a oferi 
expertiza științifică necesară și de a sprijini 
acțiunile de combatere a amenințărilor 
transfrontaliere grave la adresa sănătății în 
Uniune nu pot fi realizate în mod 
satisfăcător de către statele membre, dar, 
având în vedere caracterul transfrontalier al 
amenințărilor pentru sănătate și necesitatea 
unui răspuns rapid, coordonat și coerent, 
ele pot fi realizate la nivelul Uniunii, 
aceasta poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat la 
articolul respectiv, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestor obiective.

(22) Întrucât obiectivele prezentului 
regulament de extindere a misiunii și a 
atribuțiilor Centrului în vederea 
îmbunătățirii capacității acestuia de a oferi 
expertiza științifică necesară și de a sprijini 
acțiunile de combatere a amenințărilor 
transfrontaliere grave la adresa sănătății în 
Uniune nu pot fi realizate în mod 
satisfăcător de către statele membre, dar, 
având în vedere caracterul transfrontalier al 
amenințărilor pentru sănătate și necesitatea 
unui răspuns rapid, mai bine coordonat și 
coerent la noile amenințări emergente la 
adresa sănătății, ele pot fi realizate la 
nivelul Uniunii, aceasta poate adopta 
măsuri, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, astfel cum este prevăzut la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat la 
articolul respectiv, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestor obiective.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Prin stabilirea de noi obiective și 
responsabilități ale Centrului, acesta va 
putea consolida capacitățile Uniunii de a 
sprijini pregătirea, supravegherea, 
evaluarea riscurilor, alerta timpurie și 
răspunsul rapid pentru a face față 
viitoarelor amenințări transfrontaliere la 
adresa sănătății. Aceste noi obiective și 
responsabilități vor avea un impact 
financiar asupra cadrului financiar 
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multianual 2021-27 și, prin urmare, ar 
trebui să fie însoțite de resurse 
suplimentare disponibile prin intermediul 
diferitelor instrumente de flexibilitate 
prevăzute în cadrul procedurilor bugetare 
anuale. Punerea la dispoziție a acestor 
resurse suplimentare va asigura faptul că 
resursele financiare aferente activităților 
sau programelor deja prevăzute în 
domeniul sănătății publice, cum ar fi 
EU4Health, nu vor fi afectate negativ.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 22 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22b) Centrul ar trebui să promoveze 
sinergii cu alte organisme și agenții ale 
Uniunii, cum ar fi Agenția Europeană 
pentru Medicamente (EMA), Autoritatea 
Europeană pentru Siguranța Alimentară 
(EFSA), Agenția Europeană de Mediu 
(AEM) și Autoritatea europeană pentru 
pregătire și răspuns în caz de urgență 
sanitară (HERA), pentru ca Uniunea să 
poată asigura o pregătire și un răspuns 
eficace și mai coordonate în cazul unor 
crize sanitare.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 1 - paragraful 1 - punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 851/2004
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În îndeplinirea misiunii sale, Centrul ia pe 
deplin în considerare responsabilitățile 
statelor membre, ale Comisiei și ale altor 
organisme sau agenții ale Uniunii, precum 
și responsabilitățile organizațiilor 

În îndeplinirea misiunii sale, Centrul ia pe 
deplin în considerare responsabilitățile și 
competențele statelor membre, ale 
Comisiei și ale altor organisme sau agenții 
ale Uniunii, precum și responsabilitățile 
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internaționale care activează în domeniul 
sănătății publice pentru a asigura caracterul 
exhaustiv, coerența și complementaritatea 
acțiunilor.

organizațiilor internaționale care activează 
în domeniul sănătății publice pentru a 
asigura caracterul exhaustiv, coerența și 
complementaritatea acțiunilor, precum și 
pentru a evita duplicarea și a garanta 
faptul că principiul subsidiarității este 
respectat.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 1 - paragraful 1 - punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 851/2004
Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Centrul îndeplinește următoarele 
atribuții, în limitele capacității sale 
financiare și ale mandatului său:

2. Centrul îndeplinește următoarele 
atribuții, în limitele mandatului său:

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 - paragraful 1 - punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 851/2004
Articolul 3 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) monitorizează capacitatea 
sistemelor de sănătate în ceea ce privește 
gestionarea amenințărilor reprezentate de 
bolile transmisibile și a altor probleme 
speciale de sănătate;

(e) monitorizează și controlează 
capacitatea sistemelor de sănătate în ceea 
ce privește gestionarea amenințărilor 
reprezentate de bolile transmisibile și a 
altor probleme speciale de sănătate;

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 1 - paragraful 1 - punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 851/2004
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) furnizează în timp util informații 
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Comisiei, statelor membre, agențiilor 
Uniunii și organizațiilor internaționale 
care activează în domeniul sănătății 
publice;

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 1 - paragraful 1 - punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 851/2004
Articolul 3 – alineatul 2 – litera jb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jb) organizează inspecții la sursă în 
fiecare stat membru, care urmează să fie 
efectuate de către un inspector din cadrul 
corpului inspectorilor numiți de Centru 
pentru o perioadă de 4 ani. Fiecare stat 
membru organizează cel puțin o inspecție 
în perioada de 4 ani, însă în baza 
mandatului se pot organiza mai multe 
inspecții de la caz la caz pentru a oferi 
sprijin suplimentar și a monitoriza 
progresele înregistrate. Rezultatele 
inspecției efectuate într-un stat membru 
trebuie prezentate într-un raport adresat 
Comisiei Europene, Parlamentului 
European, Consiliului European și 
agențiilor relevante ale UE. Raportul 
evaluează respectarea de către statul 
membru în cauză a obligațiilor impuse de 
regulament și a recomandărilor formulate 
de inspectori în vederea îmbunătățirii 
situației.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 - paragraful 1 - punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 851/2004
Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Statele membre își coordonează 
activitatea cu cea desfășurată de Centru și 
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colaborează fără întârziere cu acesta în 
toate misiunile și sarcinile menționate la 
articolul 3.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 851/2004
Articolul 4 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) pun la dispoziție mijloacele 
financiare și infrastructura digitală 
necesare pentru organismul coordonator 
competent și facilitează misiunea 
Centrului prin furnizarea în timp util a 
informațiilor solicitate;

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 851/2004
Articolul 5 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Centrul oferă asistență tehnică 
laboratoarelor Uniunii pentru a le permite 
să-și dezvolte capacitățile de detectare și 
secvențiere, în special în statele membre 
care nu dispun de capacitatea necesară.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 851/2004
Articolul 5a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Centrul elaborează un cadru pentru 
prevenirea bolilor transmisibile și a 

2. În strânsă cooperare cu 
autoritățile competente din statele 
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problemelor speciale, incluzând bolile care 
pot fi prevenite prin vaccinare, rezistența la 
antimicrobiene, educația sanitară, 
cunoștințele în materie de sănătate și 
schimbarea atitudinilor.

membre, cu Agenția Europeană pentru 
Medicamente și cu alte organisme și 
agenții relevante ale Uniunii, precum și 
cu organizațiile internaționale, Centrul 
elaborează un cadru pentru prevenirea 
bolilor transmisibile și a problemelor 
speciale, incluzând bolile care pot fi 
prevenite prin vaccinare, rezistența la 
antimicrobiene, educația sanitară, 
cunoștințele în materie de sănătate și 
schimbarea atitudinilor.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 851/2004
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Centrul asigură furnizarea rapidă pentru 
public și pentru orice părți interesate de 
informații obiective, fiabile, bazate pe 
dovezi și ușor accesibile privind rezultatele 
activității sale. Centrul pune la dispoziția 
publicului larg informații, inclusiv prin 
intermediul unui site web specific. De 
asemenea, el publică avizele emise în 
conformitate cu articolul 6.”

Centrul asigură furnizarea rapidă pentru 
public și pentru orice părți interesate de 
informații obiective, fiabile, bazate pe 
dovezi și ușor accesibile privind rezultatele 
activității sale. Centrul pune la dispoziția 
publicului larg informații, în special prin 
intermediul unui site web specific, 
disponibil în toate limbile oficiale ale 
Uniunii. De asemenea, el publică avizele 
emise în conformitate cu articolul 6.”

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 851/2004
Articolul 14 – alineatul 5 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) adoptă un proiect de document unic 
de programare în conformitate cu 
articolul 32 din Regulamentul delegat 
(UE) 2019/715 al Comisiei* și cu 
orientările conexe ale Comisiei referitoare 

(e) până la data de 30 noiembrie a 
fiecărui an, adoptă un proiect de document 
unic de programare în conformitate cu 
articolul 32 din Regulamentul delegat 
(UE) 2019/715 al Comisiei* și cu 
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la documentul unic de programare**; orientările conexe ale Comisiei referitoare 
la documentul unic de programare**. 
Documentul unic de programare se 
adoptă în cazul în care Comisia a emis un 
aviz favorabil în acest sens, iar, în ceea ce 
privește programarea multianuală, după 
consultarea Parlamentului European și a 
Consiliului.

Justificare

Această dispoziție este completată, în conformitate cu formularea din alte acte de bază 
ale agențiilor.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18
Regulamentul (CE) nr. 851/2004
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Înainte de numire, candidatul 
desemnat de Consiliul de administrație 
este invitat fără întârziere să facă o 
declarație în fața Parlamentului 
European și să răspundă la întrebările 
adresate de membrii acestei instituții.

Justificare

Acest alineat există în Regulamentul (CE) nr. 851/2004 și ar trebui menținut în cuprinsul 
prezentei propuneri.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 851/2004
Articolul 23 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Directorul trimite Curții de Conturi 
un răspuns privind observațiile formulate 

8. Directorul trimite Curții de Conturi 
un răspuns privind observațiile formulate 
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cel târziu până la data de 30 septembrie. 
Directorul trimite răspunsul respectiv și 
Consiliului de administrație și Comisiei.

cel târziu până la data de 30 septembrie. 
Directorul trimite răspunsul respectiv și 
Consiliului de administrație, 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 23 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 851/2004
Articolul 24

Textul în vigoare Amendamentul

(23a) Articolul 24 se înlocuiește cu 
următorul text:

„Articolul 24 „Articolul 24

Aplicarea Regulamentului financiar Aplicarea Regulamentului financiar

Articolul 185 din Regulamentul financiar 
se aplică descărcării de gestiune pentru 
bugetul Centrului, auditurilor și normelor 
contabile ale acestuia.

Articolul 70 din Regulamentul financiar se 
aplică descărcării de gestiune pentru 
bugetul Centrului, auditurilor și normelor 
contabile ale acestuia.

Justificare

Articolul 24 din vechiul regulament nu a fost modificat, însă trimiterea aferentă la 
Regulamentul financiar necesită o actualizare. Se propune deci introducerea unei referiri la 
articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 (RF aplicabil în prezent).

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28
Regulamentul (CE) nr. 851/2004
Articolul 31 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) modul în care Centrul a pus în 
aplicare structurile de guvernanță 
menționate la articolele 14, 17 și 18;
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