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IEROSINĀJUMI

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

1. norāda, ka Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (“Centrs”) 2019. gada 
budžets bija 59 260 000 EUR un ka 98,2 % šī budžeta tiek finansēti no Savienības 
budžeta;

2. norāda, ka vispārējā saistību apropriāciju budžeta izpilde 2019. gadā bija 99,23 % 
(0,7 % pieaugums salīdzinājumā ar 2018. gadu), savukārt maksājumu apropriāciju 
budžeta izpilde nedaudz palielinājās un sasniedza 81,41 %;

3. atgādina, ka Centra uzdevums ir konstatēt un izvērtēt pastāvošos un jaunos pārnēsājamu 
slimību radītos draudus cilvēka veselībai un ziņot par tiem; uzsver, ka 2019. gadā 
Centrs sniedza atbildi uz 34 no Komisijas saņemtiem oficiāliem zinātniskiem 
pieprasījumiem (no kuriem 10 bija pārsūtīti deputātu pieprasījumi) un kopumā publicēja 
219 ziņojumus, tostarp 24 operatīvus riska novērtējumus attiecībā uz slimību radīto 
apdraudējumu; 

4. norāda, ka 2019. gadā valde apstiprināja Centra atjaunināto iekšējās kontroles sistēmu 
un rīcības kodeksu, kā arī Centra darbinieku neatkarības politiku un finanšu regulējumu;

5. atkārtoti pauda bažas par to, ka 2019. gadā prasītās ikgadējās interešu deklarācijas 
iesniedza tikai 89 % valdes locekļu un 81 % konsultatīvā foruma locekļu; norāda, ka šie 
rādītāji ir attiecīgi par 7 un 8 procentpunktiem zemāki nekā 2018. gadā; 

6. atzinīgi vērtē Centra trešā ārējā izvērtējuma pozitīvos secinājumus, kuros norādīts, ka 
Centra darbības un tiešie rezultāti bija noderīgi ieinteresētajām personām un tiem bija 
augsta zinātniskā kvalitāte; tomēr uzsver, ka Covid-19 krīze ir atklājusi nepieciešamību 
stiprināt Centra koordinācijas kompetences, jo īpaši, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis 
izmanto vienus un tos pašus kritērijus potenciālo krīžu novērtēšanai, un lai attiecībā uz 
tām veiktu īsteni koordinētus atbildes pasākumus; norāda uz izvērtējumā paustajiem 
secinājumiem par Centra pilnvaru pagarināšanu; 

7. uzsver, ka Revīzijas palāta Īpašajā ziņojumā Nr. 21/20191 ir konstatējusi, ka Centra 
darbības sniedza vērtīgu atbalstu Komisijai un dalībvalstīm rezistences pret 
antimikrobiāliem līdzekļiem apkarošanā;

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

9. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par 
to, ka Centra gada pārskati par 2019. finanšu gadu ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir 

1 Īpašais ziņojums Nr. 21/2019 “Rezistences pret antimikrobiāliem līdzekļiem novēršana: panākumi dzīvnieku 
veselības nozarē, bet šis veselības apdraudējums joprojām ir problēma Eiropas Savienībai”, OV C 392, 
19.11.2019., 7. lpp.
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likumīgi un pareizi;

10. pamatojoties uz pieejamo informāciju, iesaka sniegt Eiropas Slimību profilakses un 
kontroles centra direktoram apstiprinājumu par Centra 2019. finanšu gada budžeta 
izpildi.


