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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil 
tyto návrhy:

1. konstatuje, že rozpočet Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (dále jen 
„středisko“) na rozpočtový rok 2018 činil 58 030 000 EUR; zdůrazňuje, že 97,80 % 
rozpočtu střediska plyne z rozpočtu Unie;

2. poukazuje na to, že v rozpočtovém roce 2018 dosáhla celková míra plnění rozpočtu 
98,53 % u prostředků na závazky (snížení o 1,25 procentního bodu oproti roku 2017) 
a míra plnění u prostředků na platby se oproti roku 2017 snížila o 0,5 procentního bodu 
na 81,21 %;

3. podotýká, že úkolem střediska je rozpoznávat a vyhodnocovat současné i vznikající 
hrozby pro lidské zdraví, které představují infekční nemoci, a informovat o nich; 
zdůrazňuje, že v roce 2018 středisko odpovědělo na 31 formálních žádostí Komise, 
z nichž 10 bylo postoupeno od poslanců Evropského parlamentu, a zveřejnilo celkem 
214 zpráv včetně 35 rychlých posouzení rizik týkajících se hrozeb onemocnění;

4. konstatuje, že v roce 2018 přijala správní rada revidovanou politiku nezávislosti osob, 
které nejsou zaměstnanci střediska, a schválila příslušný interní postup;

5. lituje toho, že nebyla podána všechna roční prohlášení o zájmech, jak požaduje politika 
nezávislosti střediska, což se týká zejména členů správní rady (96 %) a členů poradního 
sboru (89 %);

6. zdůrazňuje, že středisko zahájilo své třetí externí hodnocení, které koordinoval řídící 
výbor tvořený členy správní rady, a že výsledky hodnocení měly být k dispozici 
v polovině roku 2019;

7. zdůrazňuje, že by středisko mělo i nadále usilovat o spolupráci s jinými agenturami 
Unie a mezinárodními organizacemi a rozvíjet dialog se zúčastněnými stranami 
a občany;

8. připomíná, že středisko má jakožto agentura Unie rozpočet vyjádřený v eurech; avšak 
vzhledem k tomu, že se jeho sídlo nachází mimo eurozónu (ve Švédsku), mnoho výdajů 
se uskutečňuje ve švédských korunách (SEK); středisko je také vystaveno kolísání 
směnných kurzů – nejenže má totiž bankovní účty ve švédských korunách, ale některé 
transakce navíc provádí i v jiných měnách;

9. je potěšen tím, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní 
závěrka střediska za rozpočtový rok 2018 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou 
legální a správné;

10. na základě dostupných skutečností doporučuje, aby bylo ředitelce Evropského střediska 
pro prevenci a kontrolu nemocí uděleno absolutorium za plnění rozpočtu střediska na 
rozpočtový rok 2018.


