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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. își exprimă satisfacția privind succesul înregistrat în al doilea exercițiu de funcționare a 
Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), care s-a caracterizat și 
printr-o execuție eficientă a bugetului 2007 privind atât angajamentele, cât și plățile;

2. consideră că Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor este o instituție 
importantă  pentru consolidarea și dezvoltarea supravegherii bolilor la nivel european, 
pentru evaluarea și comunicarea amenințărilor actuale și emergente la adresa sănătății 
umane generate de boli infecțioase;

3. constată cu satisfacție că centrul a putut să dezvolte o serie considerabilă de produse și 
servicii în 2007 privind epidemiologia, supravegherea, prevenirea și controlul bolilor 
transmisibile, precum și să publice o varietate de rapoarte științifice;

4. constată progresele înregistrate în aplicarea planului de recrutare, dar subliniază că trebuie 
să se intensifice eforturile pentru angajarea întregului personal;

5. reamintește raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Centrului European de 
Prevenire și Control al Bolilor pentru exercițiul financiar 2007, precum și răspunsurile 
centrului, și invită centrul să ia măsurile necesare pentru remedierea deficiențelor;

6. consideră, pe baza datelor disponibile, că se poate acorda directorului Centrului European 
de Prevenire și Control al Bolilor descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului 
ECDC aferent exercițiului financiar 2007.


