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Udělení absolutoria za rok 2017: Evropské středisko pro prevenci a 
kontrolu nemocí (ECDC) 
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o udělení absolutoria za 
plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) na 
rozpočtový rok 2017 (2018/2191(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro prevenci a 
kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2017,

– s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského 
střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí 
střediska1,

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti2 účetnictví a o legalitě a správnosti 
uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle 
článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria středisku za 
plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0081/2019),

– s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze 
dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a 
kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/20023, a zejména na článek 208 
tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 
18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 
mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 
1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 

1 Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 128.
2 Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 128.
3 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.



a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/20121, a zejména 
na článek 70 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 ze dne 
21. dubna 2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí2, a 
zejména na článek 23 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 
30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/20123, a zejména na 
článek 108 tohoto nařízení,

– s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0134/2019),

1. uděluje ředitelce Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí absolutorium za 
plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2017;

2. předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou 
součástí, ředitelce Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí, Radě, Komisi 
a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie 
(řada L).

1 Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
2 Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 1.
3 Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.



2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o uzavření účtů 
Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2017 
(2018/2191(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro prevenci a 
kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2017,

– s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského 
střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí 
střediska1,

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti2 účetnictví a o legalitě a správnosti 
uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle 
článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria středisku za 
plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0081/2019),

– s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze 
dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a 
kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/20023, a zejména na článek 208 
tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 
18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 
mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 
1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 
a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/20124, a zejména 
na článek 70 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 ze dne 21. 
dubna 2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí5, a zejména 
na článek 23 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. 
září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/20126, a zejména na článek 108 
tohoto nařízení,

– s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

1 Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 128.
2 Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 128.
3 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 Úř. věst. L 142, 30.4.2004, s. 1.
6 Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.



– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0134/2019),

1. schvaluje uzavření účtů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na 
rozpočtový rok 2017;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí ředitelce Evropského střediska pro 
prevenci a kontrolu nemocí, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).



3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 obsahující připomínky, 
které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu 
Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2017 
(2018/2191(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského 
střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2017,

– s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0134/2019),

A. vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů1 Evropského střediska pro prevenci 
a kontrolu nemocí (dále jen „středisko“) činil jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 
2017 celkem 58 042 653 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje mírný pokles 
o 0,35 %; vzhledem k tomu, že 97,80 % rozpočtu střediska se odvíjí od rozpočtu Unie;

B. vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky 
Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2017 (dále jen 
„zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka 
střediska je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1. s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu 
během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu 99,78 %, která oproti roku 
2016 představuje nárůst o 1,76 %; konstatuje, že míra využití prostředků na platby 
činila 81,71 %, což oproti předcházejícímu roku představuje nárůst o 2,45 %;

2. 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 
je uskutečňováno ve švédských korunách (SEK); středisko je také vystaveno kolísání 
směnných kurzů, neboť nejenže má bankovní účty ve švédských korunách, ale některé 
transakce navíc provádí i v jiných měnách;

Zrušení přenesených prostředků

3. se znepokojením konstatuje, že zrušené přenosy prostředků z roku 2016 do roku 2017 
dosáhly 953 754 EUR, čili 8,73 % celkové přenesené částky, což však ve srovnání s 
rokem 2016 představuje pokles o 3,11 %;

Výkonnost 

4. s uspokojením bere na vědomí, že středisko používá několik klíčových ukazatelů 
výkonnosti pro posouzení přidané hodnoty svých činností a mimo jiné používá seznam 
klíčových ukazatelů výkonnosti uvedený v pracovním dokumentu útvarů Komise ze dne 

1 Úř. věst. C 108, 22.03.2018, s. 213.



13. března 20151 s cílem zlepšit své rozpočtové řízení;

5. konstatuje, že středisko dokončilo plán pro přepracování svého systému sledování 
nemocí, zveřejnilo posouzení týkající se nových zdravotních rizik v Unii a dále 
podporovalo sledování mikrobiologických laboratoří v Unii;

6. 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 2017 středisko vyřídilo 59 formálních žádostí o vědecký posudek, 
přičemž 35 z nich obdrželo od Parlamentu, a vydalo celkově 210 zpráv (oproti 158 v 
roce 2016), mezi nimi 38 rychlých posouzení rizik týkajících nových hrozeb 
onemocnění v Evropě a 78 zpráv o dohledu;

7. konstatuje, že středisko zahájilo také projekt EPHESUS, jehož cílem je vyhodnotit 
všechny systémy dohledu nad infekčními nemocemi ve veřejném zdravotnictví v 
Unii/EHP, a zahájilo vyhodnocování svých programů pro jednotlivé nemoci;

8. vítá skutečnost, že středisko učinilo prioritou činnosti věnující se hrozbám, které 
představuje rezistence vůči antimikrobiálním látkám a nárůst nedůvěry vůči očkování v 
Unii;

9. s uspokojením konstatuje, že středisko sdílí osvědčené postupy a pravidelně 
spolupracuje s jinými agenturami, především s Evropským úřadem pro bezpečnost 
potravin, Evropskou agenturou pro léčivé přípravky a Evropským monitorovacím 
centrem pro drogy a drogovou závislost; dále bere na vědomí, že středisko se účastní 
interinstitucionálního zadávání veřejných zakázek pořádaného jinými agenturami; 
zdůrazňuje, že by středisko mělo i nadále usilovat o spolupráci s jinými agenturami 
Unie a mezinárodními organizacemi a pěstovat dialog se zúčastněnými stranami a 
občany;

10. bere na vědomí, že v letech 2018–2019 proběhne externí hodnocení za období 2013–
2017; žádá středisko, aby informovalo orgán příslušný k udělení absolutoria o jeho 
výsledku;

Personální politika

11. bere na vědomí, že dne 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn z 91,21 %, 
přičemž ze 182 dočasných zaměstnanců povolených na základě rozpočtu Unie (ve 
srovnání se 186 povolenými místy v roce 2016) jich bylo jmenováno 166; bere na 
vědomí, že pro středisko dále v roce 2017 pracovalo 97 smluvních zaměstnanců a tři 
vyslaní národní odborníci;

12. bere na vědomí, že středisko přijalo politiku na ochranu lidské důstojnosti a předcházení 
obtěžování a šikaně; oceňuje, že nabízí důvěrné poradenství i školení; konstatuje, že v 
roce 2017 byly nahlášeny a prošetřovány dva případy obtěžování na pracovišti; 

Veřejné zakázky

13. konstatuje, že postupy zadávání veřejných zakázek ve středisku se zlepšily díky 

1 Pracovní dokument útvarů Komise ze dne 13. března 2015, „Pokyny ohledně klíčových 
ukazatelů výkonnosti pro ředitele decentralizovaných agentur EU“, SWD(2015)0062.



využívání elektronických pracovních toků pro veřejné zakázky vycházejících z aplikace 
e-PRIOR, kterou poskytlo GŘ DIGIT v Komisi, a díky zlepšení ve sledování veřejných 
zakázek; dále bere na vědomí, že středisko v roce 2017 dokončilo 316 zadávacích 
řízení;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

14. konstatuje, že na internetových stránkách střediska je zveřejněno prohlášení o 
finančních zájmech a životopis ředitelky střediska; se znepokojením konstatuje, že 
chybí některá prohlášení o zájmech a životopisy správní rady a poradního fóra; vyzývá 
středisko, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podalo zprávu o opatřeních 
podniknutých v této souvislosti;

15. bere na vědomí stávající opatření střediska a jeho probíhající snahy o zajištění 
transparentnosti, prevence a řízení střetů zájmů a ochrany oznamovatelů; na základě 
informací střediska bere na vědomí, že Evropský úřad pro boj proti podvodům v roce 
2017 uzavřel jeden případ upozornění na nekalé praktiky bez dalších opatření; 
konstatuje, že v roce 2017 bylo zjištěno a dále prošetřeno šest potenciálních střetů 
zájmů, z nichž byl potvrzen jeden střet zájmů a dotyčná osoba byla požádána, aby se 
zdržela diskuse o konkrétním bodu programu;

Vnitřní kontroly

16. se znepokojením bere na vědomí, že v roce 2017 došlo k 26 případům anulování kontrol 
a odchýlení se od zavedených procesů a postupů, což však bylo o 14 méně než v roce 
2016; bere na vědomí, že byl přijat akční plán ke snížení počtu těchto případů; vyzývá 
středisko, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podalo zprávu o výsledcích 
nápravných opatření přijatých v této souvislosti;

17. shledává, že vedle vnitřního postupu pro setkávání se se zástupci farmaceutického 
průmyslu se v současnosti vypracovává vnitřní postup pro uzavírání memorand o 
porozumění a dohod o spolupráci s třetími stranami; vyzývá středisko, aby orgán 
příslušný k udělení absolutoria informovalo o pokroku dosaženém v této věci;

Další připomínky

18. konstatuje, že v červenci 2016 středisko podepsalo novou nájemní smlouvu na nové 
prostory, která vstoupila v platnost na konci února 2018, a že doba trvání nové nájemní 
smlouvy je 15 let; bere na vědomí, že středisko se do nových prostor přestěhovalo v 
dubnu 2018;

o

o     o

19. pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria 
a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 26. března 20191 o 
výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

1 Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0254.


