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1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2010
(C7–0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2010,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2010,
συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Κέντρου1,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της … (0000/2012 – C7-0000/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης 
Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων2, συγκεκριμένα το άρθρο 185 αυτού,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων3, ιδίως το άρθρο 23,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης 
Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους 
κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει το δημοσιονομικό κανονισμό που 
εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων4, και ειδικότερα 
το άρθρο 94 αυτού,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων (A7-0000/2012),

1. ... απαλλαγή στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων 
όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 
2010·

2. εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

                                               
1 ΕΕ C 366, της 15.12.2011, σ. 122.
2 ΕΕ L 248, της 16.9.2002, σ. 1.
3 ΕΕ L 142, της 30.4.2004, σ. 1.
4 ΕΕ L 357, της 31.12.2002, σ. 72.
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3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης 
και Ελέγχου Νόσων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να 
μεριμνήσει για τη δημοσίευση των κειμένων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (σειρά L).
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2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και 
Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2010
(C7–0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2010,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2010,
συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Κέντρου1,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της … (0000/2012 – C7-0000/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης 
Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων2, συγκεκριμένα το άρθρο 185 αυτού,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων3, ιδίως το άρθρο 23,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης 
Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους 
κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει το δημοσιονομικό κανονισμό που 
εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων4, και ειδικότερα 
το άρθρο 94 αυτού,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων (A7-0000/2012),

1. ... το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου 
Νόσων για το οικονομικό έτος 2010·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον Διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και 

                                               
1 ΕΕ C 366, της 15.12.2011, σ. 122.
2 ΕΕ L 248, της 16.9.2002, σ. 1.
3 ΕΕ L 142, της 30.4.2004, σ. 1.
4 ΕΕ L 357, της 31.12.2002, σ. 72.
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στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).
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3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασής 
του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2010
(C7–0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2010,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2010,
συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Κέντρου1,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της … (0000/2012 – C7 0000/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης 
Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων2, συγκεκριμένα το άρθρο 185 αυτού,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων3, ιδίως το άρθρο 23,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης 
Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους 
κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει το δημοσιονομικό κανονισμό που 
εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων4, και ειδικότερα 
το άρθρο 94 αυτού,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων (A7-0000/2012),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει ότι απεκόμισε εύλογη 
βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος 2010 είναι αξιόπιστοι και 
ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές,

                                               
1 ΕΕ C 366, της 15.12.2011, σ. 122.
2 ΕΕ L 248, της 16.9.2002, σ. 1.
3 ΕΕ L 142, της 30.4.2004, σ. 1.
4 ΕΕ L 357, της 31.12.2002, σ. 72.
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Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Μαΐου 2011 το Κοινοβούλιο χορήγησε απαλλαγή στον
Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού Κέντρου για το οικονομικό έτος 20091, στο δε 
συνοδευτικό ψήφισμα της απόφασης περί απαλλαγής, μεταξύ άλλων:

- καλεί το Κέντρο, σε έναν πίνακα που θα επισυναφθεί στην έκθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, να προβεί σε σύγκριση των πράξεων που πραγματοποιήθηκαν κατά το 
έτος για το οποίο ζητείται η απαλλαγή και αυτών που πραγματοποιήθηκαν κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος,

- καλεί το Κέντρο να αντιμετωπίσει το υψηλό επίπεδο μεταφορών πιστώσεων, που έχει 
αρνητικό αντίκτυπο στην εφαρμογή του προϋπολογισμού και δεν συνάδει με την αρχή 
του ετήσιου χαρακτήρα του προϋπολογισμού,

- καλεί το Κέντρο να εκπληρώσει την υποχρέωσή του για την αποστολή, στην αρμόδια 
για την απαλλαγή αρχή, μιας έκθεσης που θα συντάξει ο Διευθυντής του και η οποία 
θα συνοψίζει το περιεχόμενο των συστάσεων της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 
(IAS),

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του Κέντρου για το έτος 2010 ήταν
57.800.000 ευρώ έναντι 49.200.000 ευρώ το 2009, παρουσιάζοντας αύξηση 17,5%·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον 
προϋπολογισμό του Κέντρου για το 2010 ανήλθε σε 53.223.0002 ευρώ,

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1. υπενθυμίζει ότι η αρχική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2010 ανερχόταν 
σε 53.078.000 ευρώ· σημειώνει, ωστόσο, ότι 145.000 ευρώ προερχόμενα από ανάκτηση 
πλεονασμάτων προστέθηκαν στο ποσό αυτό, με αποτέλεσμα η συνολική συνεισφορά 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2010 να ανέρχεται σε 53.223.000 ευρώ·

2. τονίζει, ωστόσο, ότι, σύμφωνα με την τελική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, η συνολική επιχορήγηση στο 
Κέντρο συνίστατο σε:

- επιχορήγηση ύψους 33.360.000 ευρώ στο πλαίσιο των Τίτλων I και II, και
- επιχορήγηση ύψους 22.895.000 στο πλαίσιο του Τίτλου III, εκ των οποίων 

πληρώθηκαν 10.000.000 ευρώ3·

σημειώνει ότι οι δύο επιχορηγήσεις ανέρχονται σε 56.225.000 ευρώ· διαπιστώνει ότι το
ποσό αυτό διαφέρει από το ποσό που παρουσιάστηκε ως η συνολική συνεισφορά της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κέντρο για το 2010· καλεί, συνεπώς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με το ακριβές ποσό της
επιχορήγησης που διετέθη στο Κέντρο για το οικονομικό έτος 2010 και να εξηγήσει τους 
διαφορετικούς αριθμούς που εμφαίνει η οριστική έγκριση του γενικού προϋπολογισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010 σε ό,τι αφορά το Κέντρο·

                                               
1 ΕΕ L 250, της 27.9.2011, σ. 145.
2 ΕΕ L 64, 12.03.10, σ. 988.
3 ΕΕ L 64, 12.03.10, σ. 986.



PR\880652EL.doc 9/12 PE473.989v01-00

EL

3. σημειώνει τα όσα αναφέρει το Κέντρο, ότι δηλαδή συνήφθη δεύτερη συμφωνία με τη 
ΓΔ Διεύρυνσης, αρχικής διάρκειας δύο ετών, και ότι μια συνακόλουθη αύξηση του 
προϋπολογισμού ύψους 400.000 ευρώ για την περίοδο 2009–2010 εφαρμόσθηκε το 
2010· σημειώνει ότι το 2011 το Κέντρο όφειλε να υποβάλει αίτηση για την παράταση 
της διάρκειας της επιχορήγησης·

4. διαπιστώνει, με βάση τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Κέντρου, ότι στα 
τέλη του 2010 το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού έφτασε το 95% όσον αφορά 
τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του διότι το 
ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού ως προς τις πληρωμές έφθασε μόλις το 68% 
του συνολικού προϋπολογισμού· θεωρεί, εντούτοις, ότι τούτο αποτελεί βελτίωση σε 
σχέση με το 59% του 2009, πιστεύει όμως ότι χρειάζεται να καταβληθούν περαιτέρω 
προσπάθειες από το Κέντρο στο θέμα αυτό·

5. σημειώνει, με βάση την ετήσια έκθεση του Κέντρου για το 2010, ότι ο Διευθυντής, ως 
διατάκτης, ανέθεσε τη χρηματοοικονομική ευθύνη στους πέντε προϊσταμένους μονάδας 
και, για κάποιο διάστημα, στον Συντονιστή του Γραφείου του Διευθυντή· σημειώνει, 
ωστόσο, ότι όλες οι συμβάσεις άνω των 250.000 ευρώ πρέπει να υπογράφονται από τον 
Διευθυντή·

Μεταφορές πιστώσεων

6. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, το 2010 μεταφέρθηκε στο 2011 
ένα ποσό ύψους 15.600.000 ευρώ, ίσο με το 27% του συνολικού προϋπολογισμού, 
συμπεριλαμβανομένου του 50% του Τίτλου III – Επιχειρησιακές δαπάνες· καλεί για μία 
ακόμη φορά το Κέντρο να διορθώσει ταχέως τις ελλείψεις που εντόπισε το Ελεγκτικό 
Συνέδριο όσον αφορά τις μεταφορές πιστώσεων· υπογραμμίζει ότι ένα υψηλό επίπεδο 
μεταφορών πιστώσεων έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εφαρμογή του προϋπολογισμού·

7. εκφράζει την ανησυχία του διότι το υψηλό αυτό ποσοστό μεταφοράς πιστώσεων, που 
συνδυάζεται με ένα χαμηλό επίπεδο πληρωτέων εξόδων, είναι υπερβολικό και δεν 
συνάδει με την αρχή του ετήσιου χαρακτήρα του προϋπολογισμού·

Λογιστικό σύστημα

8. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Κέντρου σχετικά με τη δημοσιονομική και 
χρηματοοικονομική διαχείριση, το 2010 ήταν το πρώτο πλήρες έτος κατά το οποίο το 
Κέντρο εφάρμοσε τον προϋπολογισμό του για το σύνολο του έτους κάνοντας χρήση του 
συστήματος ABAC WF (ολοκληρωμένο δημοσιονομικό και λογιστικό σύστημα της 
ΕΕ)·

9. διαπιστώνει, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για το 2010, ότι το Κέντρο προέβη σε 
αναθεώρηση των εσωτερικών διαδικασιών σε ό,τι αφορά τις πληρωμές και τις 
αναλήψεις υποχρεώσεων·

Σύναψη συμβάσεων

10. διαπιστώνει, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση που συνέταξε ο Διευθυντής του Κέντρου, 
ότι το 2010 το γραφείο δημοσίων συμβάσεων εξέτασε 50 ανοικτές διαδικασίες και 18 
διαδικασίες με διαπραγμάτευση, καθώς και 8 προσκλήσεις υποβολής προσφορών· καλεί 
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το Κέντρο να παράσχει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τα αποτελέσματα της 
κάθε μιας από τις διαδικασίες που αφορούν δημόσιες συμβάσεις·

11. σημειώνει ότι, ύστερα από πέντε έτη διαπραγματεύσεων, υπεγράφη συμφωνία για την 
έδρα μεταξύ του Κέντρου και του σουηδικού Υπουργείου Μέριμνας Ηλικιωμένων και 
Δημόσιας Υγείας·

Ανθρώπινοι πόροι

12. λαμβάνει γνώση ότι ο πρώην Διευθυντής άφησε το Κέντρο τον Φεβρουάριο του 2010 
προκειμένου να αναλάβει μια άλλη θέση στο Περιφερειακό Γραφείο για την Ευρώπη 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας·

13. ζητεί από το Κέντρο να εφαρμόσει επαρκή μέτρα ώστε να εγγυηθεί τη διαφάνεια των 
διαδικασιών του για τις προσλήψεις· εκφράζει, ειδικότερα, την ανησυχία του σχετικά με 
τα ευρήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου: δεν είχε καθοριστεί εκ των προτέρων ούτε η
ελάχιστη βαθμολογία που έπρεπε να συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι προκειμένου να
κληθούν σε συνέντευξη, ούτε η αναγκαία βαθμολογία για την εγγραφή τους στον
εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων· σημειώνει ότι το γεγονός αυτό θα μπορούσε να καλύπτει 
ή να φανερώνει μια κατάσταση νεποτισμού ή σύγκρουσης συμφερόντων·

14. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Κέντρου σχετικά με τη δημοσιονομική και 
χρηματοοικονομική διαχείριση, ο συνολικός αριθμός των εκτάκτων υπαλλήλων που 
εργάζονταν στο Κέντρο στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ήταν 175, έναντι 200 θέσεων που 
προβλέπονταν στο οργανόγραμμα του 2010·

15. επισημαίνει ακόμη ότι, σύμφωνα με την έκθεση, το ποσοστό εναλλαγής προσωπικού 
για τους εκτάκτους υπαλλήλους και τους συμβασιούχους υπαλλήλους ήταν 7% το 2010·

Επιδόσεις

16. σημειώνει ότι το Κέντρο εργάζεται πλέον με τους εταίρους του για την εφαρμογή των 
αλλαγών με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία του H1N1 το 2009, 
προκειμένου να βελτιωθούν περαιτέρω οι επιδόσεις του Κέντρου στο μέλλον· 
σημειώνει, ωστόσο, τις σημαντικές συνεισφορές του Κέντρου στα μέτρα για την 
καταπολέμηση της πανδημίας του H2N1, εκδίδοντας προκαταρκτικές κατευθυντήριες 
γραμμές με τίτλο "Use of specific pandemic influenza vaccines" (Χρήση ειδικών 
εμβολίων για πανδημική γρίπη) το 2009·

Εσωτερικός έλεγχος

17. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Κέντρου σχετικά με τη δημοσιονομική και 
χρηματοοικονομική διαχείριση, πραγματοποιήθηκε αναθεώρηση της εφαρμογής του 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου· εκφράζει κυρίως την ανησυχία του για το γεγονός ότι 
δεν έχουν ακόμη εφαρμοσθεί δύο από τα πρότυπα, και συγκεκριμένα η επιχειρησιακή 
συνέχεια και η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, ενώ τέσσερα άλλα έχουν εφαρμοσθεί 
μόνον εν μέρει· ζητεί, συνεπώς, από το Κέντρο να λάβει άμεσα μέτρα στο θέμα αυτό 
και να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή για το στάδιο εφαρμογής αυτών 
των προτύπων·
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18. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Κέντρου σχετικά με τη δημοσιονομική και 
χρηματοοικονομική διαχείριση, ο σχεδιαζόμενος λογιστικός έλεγχος της Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου (IAS) για τις "διαδικασίες που στηρίζουν την κατάρτιση του 
ετήσιου προγράμματος εργασίας, με έμφαση στο σύστημα ενημέρωσης σχετικά με τη 
διαχείριση" αναβλήθηκε για το 2011· καλεί, συνεπώς, το Κέντρο να ενημερώσει την 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή για τα ευρήματα που θα αποκομίσει η IAS στις αρχές 
του 2012·

19. σημειώνει επίσης ότι, σύμφωνα με το Κέντρο, στα τέλη του 2010 ο λογιστικός έλεγχος 
της IAS δεν απέφερε κρίσιμα ευρήματα· ωστόσο, έξι σημαντικά ευρήματα εκκρεμούν 
ακόμη· πληροφορείται από το Κέντρο ότι τέσσερις από τις εν λόγω συστάσεις αφορούν 
την κοινοποίηση σε θέματα υγείας, τους δείκτες επιδόσεων, τον κατάλογο των σημείων 
προς επιβεβαίωση που χρησιμοποιούν οι δημοσιονομικοί παράγοντες, καθώς και την 
εκτίμηση του κόστους των συνεδριάσεων του Κέντρου· ζητεί από το Κέντρο να 
ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις δύο άλλες συστάσεις 
που χρειάζεται ακόμη να εφαρμόσει το Κέντρο·

o
o o

20. εφιστά την προσοχή στις συστάσεις του που περιέχονται σε προηγούμενες εκθέσεις 
περί απαλλαγής, όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα του παρόντος ψηφίσματος·

21. παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που 
συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της … 0,2012 σχετικά με τις 
επιδόσεις, τη δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.
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Παράρτημα
Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τα προηγούμενα έτη

Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Πρόληψης και Ελέγχου 
Νόσων

2006 2007 2008 2009

Επιδόσεις
Σύναψη συμβάσεων

- Οι κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις δεν
εφαρμόζονται αυστηρά: έλλειψη σαφών κριτηρίων
επιλογής· λανθασμένη επιλογή διαδικασίας· μη
τήρηση της διαδικασίας που περιγράφεται στην 
προκήρυξη του διαγωνισμού· ανεπαρκής τεκμηρίωση 
της διαδικασίας.

ά.α.

- Ζητεί από το Κέντρο να παράσχει μια 
σύγκριση των πράξεων που διενεργήθηκαν 
κατά το έτος για το οποίο ζητείται η 
απαλλαγή και αυτών του προηγούμενου 
οικονομικού έτους, προκειμένου η αρμόδια 
για την απαλλαγή αρχή να μπορεί να 
αξιολογήσει καλύτερα τις επιδόσεις του 
Κέντρου από το ένα έτος στο άλλο·

- Δεν επετεύχθη συμφωνία μεταξύ του
Κέντρου και της Σουηδικής Κυβέρνησης 
καθώς απέμεναν πολλά εκκρεμή ζητήματα 
που έχρηζαν περαιτέρω διαπραγμάτευσης.

- Ζητεί από το Κέντρο να παράσχει μια 
σύγκριση των πράξεων που διενεργήθηκαν 
κατά το έτος για το οποίο ζητείται η 
απαλλαγή και αυτών του προηγούμενου 
οικονομικού έτους.

Μεταφορές 
πιστώσεων

- Η αρχή του ετήσιου χαρακτήρα δεν τηρείται
αυστηρά: σχεδόν το 45% των αναλήψεων 
υποχρεώσεων που εγγράφηκαν στη διάρκεια του 
έτους μεταφέρθηκαν. Επιπλέον, στο δεύτερο εξάμηνο
του 2006, έγιναν πολλές μεταφορές → ανακριβείς 
εκτιμήσεις των αναγκών σε προσωπικό.

- Η αρχή του ετήσιου χαρακτήρα δεν τηρείται
αυστηρά: αδυναμίες στον προγραμματισμό, την 
παρακολούθηση και τη συνακόλουθη εφαρμογή 
του προϋπολογισμού του Κέντρου
- Ωστόσο, όταν αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις 
του προϋπολογισμού, δεν πραγματοποιήθηκε 
καμία αξιολόγηση της επίπτωσής τους στο 
πρόγραμμα εργασίας και στην επίτευξη των 
στόχων.

- Η αρχή του ετήσιου χαρακτήρα δεν
τηρείται αυστηρά: αδυναμίες στον 
προγραμματισμό και τη συνακόλουθη 
εφαρμογή του προϋπολογισμού του Κέντρου
- Καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τρόπους 
για να διασφαλισθεί ότι εφαρμόζεται η αρχή 
της διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων 
με βάση τις ανάγκες → Το Κέντρο διατηρεί 
εξαιρετικά υψηλά ταμειακά διαθέσιμα για 
μακρά περίοδο (31 Δεκεμβρίου 2008: 
16.705.091 ευρώ).

- Καλεί το Κέντρο να ενημερώσει την 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον 
αφορά τα μέτρα που έχει λάβει για την 
αντιμετώπιση αυτής της ανεπάρκειας. 
Υψηλό επίπεδο μεταφορών πιστώσεων, 
κάτι που έχει αρνητικό αντίκτυπο στην 
εκτέλεση του προϋπολογισμού και 
αντίκειται στην αρχή του ετήσιου 
χαρακτήρα.

Ανθρώπινοι πόροι ά.α. ά.α.
- Αδυναμίες στον προγραμματισμό των 
διαδικασιών προσλήψεων. ά.α.

6 - Εσωτερικός 
έλεγχος

- Εισήχθησαν νομικές αναλήψεις υποχρεώσεων εν
απουσία πρότερων δημοσιονομικών αναλήψεων 
υποχρεώσεων, κατά παράβαση του δημοσιονομικού 
κανονισμού.

- Η Υπηρεσία δεν συμμορφώθηκε με το
δημοσιονομικό κανονισμό και την αρχή της
οικονομίας: το 2007 το Κέντρο κατέβαλε 0.5 
εκατ. ευρώ για ανακαίνιση του κύριου κτηρίου 
του, συνεπεία συμφωνίας που υπέγραψαν το 
Κέντρο και ο ιδιοκτήτης του κτηρίου. Αυτή η
συμφωνία δεν προσδιόριζε τη φύση των προς
εκτέλεση εργασιών ούτε τις προθεσμίες και τους 
όρους πληρωμής.

- Το Κέντρο δεν τήρησε πλήρως την
υποχρέωσή του να αποστείλει στην αρμόδια
για την απαλλαγή αρχή έκθεση συνταχθείσα
από τον Διευθυντή του, που να συνοψίζει 
τον αριθμό των εσωτερικών ελέγχων που 
διενεργήθηκαν από τον εσωτερικό ελεγκτή.

- Το Κέντρο δεν έχει εκπληρώσει πλήρως
την υποχρέωσή του να αποστείλει στην 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή μια 
έκθεση συνταχθείσα από τον Διευθυντή 
του, που να συνοψίζει το περιεχόμενο της 
σύστασης της IAS.


