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1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului Centrului European de 
Prevenire şi Control al Bolilor aferent exerciţiului financiar 2010
(C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere conturile anuale ale Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor 
pentru exerciţiul financiar 2010,

– având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Centrului 
European de Prevenire şi Control al Bolilor pentru exerciţiul financiar 2010, însoţit de 
răspunsurile Centrului1,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 
25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor 
Europene2, în special articolul 185,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 851/2004 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 21 aprilie 2004 de creare a unui Centru European de Prevenire şi Control 
al Bolilor3, în special articolul 23,

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 
2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 
din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul 
financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene4, în special articolul 94,

– având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică şi siguranţă alimentară (A7-0000/2012),

1. ... directorului Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor descărcarea de 
gestiune pentru execuţia bugetului Centrului aferent exerciţiului financiar 2010;

2. îşi prezintă observaţiile în cadrul rezoluţiei de mai jos;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluţia 
Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului Centrului European de Prevenire 
şi Control al Bolilor, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi de a asigura publicarea 

                                               
1 JO C 366, 15.12.2011, p. 122.
2 JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
3 JO L 142, 30.4.2004, p. 1.
4 JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
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acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).
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2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor 
pentru exerciţiul financiar 2010
(C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere conturile anuale ale Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor 
pentru exerciţiul financiar 2010,

– având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Centrului 
European de Prevenire şi Control al Bolilor pentru exerciţiul financiar 2010, însoţit de 
răspunsurile Centrului1,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 
25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor 
Europene2, în special articolul 185,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 851/2004 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 21 aprilie 2004 de creare a unui Centru European de Prevenire şi Control 
al Bolilor3, în special articolul 23,

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 
2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 
din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul 
financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene4, în special articolul 94,

– având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică şi siguranţă alimentară (A7-0000/2012),

1. ... închiderea conturilor Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor pentru 
exerciţiul financiar 2010;

2. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului Centrului 
European de Prevenire şi Control al Bolilor, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Conturi şi 
de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

                                               
1 JO C 366, 15.12.2011, p. 122.
2 JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
3 JO L 142, 30.4.2004, p. 1.
4 JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
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3. PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de 
gestiune pentru execuţia bugetului Centrului European de Prevenire şi Control al 
Bolilor aferent exerciţiului financiar 2010
(C7-0287/2011 – 2011/2227(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere conturile anuale ale Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor 
pentru exerciţiul financiar 2010,

– având în vedere Raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Centrului 
European de Prevenire şi Control al Bolilor pentru exerciţiul financiar 2010, însoţit de
răspunsurile Centrului1,

– având în vedere Recomandarea Consiliului din ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 
25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor 
Europene2, în special articolul 185,

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 851/2004 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 21 aprilie 2004 de creare a unui Centru European de Prevenire şi Control 
al Bolilor3, în special articolul 23,

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 
2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 
din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul 
financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene4, în special articolul 94,

– având în vedere articolul 77 şi anexa VI la Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică şi siguranţă alimentară (A7-0000/2012),

A. întrucât Curtea de Conturi a declarat că a obţinut asigurări rezonabile cu privire la 
fiabilitatea conturilor anuale pentru exerciţiul financiar 2010 şi cu privire la legalitatea şi 
regularitatea operaţiunilor subiacente;

B. întrucât la 10 mai 2011, Parlamentul a acordat descărcarea de gestiune directorului 
Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor pentru execuţia bugetului Centrului 

                                               
1 JO C 366, 15.12.2011, p. 122.
2 JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
3 JO L 142, 30.4.2004, p. 1.
4 JO L 357, 31.12.2002, p. 72.
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aferent exerciţiului financiar 20091, iar în rezoluţia sa care însoţea decizia de descărcare 
de gestiune, printre altele:

- a solicitat Centrului să prezinte, într-un tabel care să fie anexat la raportul Curţii de
Conturi, o comparaţie între operaţiunile realizate în exerciţiul care face obiectul 
descărcării de gestiune şi cele realizate în exerciţiul precedent;

- a solicitat Centrului să abordeze nivelul ridicat al reportărilor, care are un impact 
negativ asupra execuţiei bugetului şi contravine principiului anualităţii;

- a solicitat Centrului să îşi îndeplinească obligaţia de a transmite autorităţii care acordă 
descărcarea de gestiune un raport întocmit de directorul său, care să sintetizeze 
conţinutul recomandărilor Serviciului de Audit Intern (IAS);

C. întrucât bugetul general al Centrului pentru 2010 s-a ridicat la 57 800 000 EUR faţă de 
49 200 000 EUR în 2009, ceea ce reprezintă o creştere cu 17,5%; întrucât contribuţia 
totală a Uniunii Europene la bugetul Centrului pentru 2010 a fost de 53 223 000 EUR2,

Gestiunea bugetară şi financiară

1. reaminteşte că aportul iniţial al Uniunii Europene la bugetul Centrului a fost în 2010 de 
53 078 000 EUR; constată însă că la fondurile alocate iniţial s-a adăugat suma de 
145 000 EUR, provenită din recuperarea excedentului, contribuţia totală a Uniunii 
ridicându-se astfel la 53 223 000 EUR în 2010;

2. subliniază totuşi că, potrivit bugetului general al Uniunii Europene pentru exerciţiul 
financiar 2010 adoptat definitiv, subvenţia totală acordată Centrului includea:
- o subvenţie de 33 360 000 EUR în temeiul titlurilor I şi II, precum şi 
- o subvenţie de 22 895 000 EUR în temeiul titlului III, din care s-a plătit suma de 

10 000 000 EUR3;

constată că cele două subvenţii se ridică la suma de 56 225 000 EUR; remarcă faptul că 
această sumă este diferită faţă de suma prezentată ca fiind contribuţia totală a Uniunii 
Europene la bugetul Centrului pentru 2010; îndeamnă, prin urmare, Comisia Europeană 
să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la subvenţia 
exactă alocată Centrului pentru exerciţiul financiar 2010 şi să explice cifrele diferite 
referitoare la Centru prezentate în bugetul general al Uniunii Europene pentru exerciţiul 
financiar 2010 adoptat definitiv;

3. constată, pe baza informaţiilor prezentate de Centru, că s-a încheiat un al doilea acord 
de grant cu DG Extindere pentru o durată iniţială de doi ani şi că în 2010 s-a realizat o 
majorare ulterioară a bugetului de 400 000 EUR pentru perioada 2009-2010; remarcă 
faptul că în 2011 Centrul urma să prezinte o solicitare de extindere a duratei grantului;

4. constată, pe baza conturilor anuale ale Centrului, că execuţia bugetului la finalul 
exerciţiului 2010 a atins un nivel de 95% pentru creditele de angajament; este totuşi 

                                               
1 JO L 250, 27.9.2011, p. 145.
2 JO L 64, 12.3.2010, p. 988.
3 JO L 64, 12.3.2010, p. 986.
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îngrijorat că execuţia bugetului în ceea ce priveşte creditele de plată a ajuns doar la 68% 
din bugetul total; este totuşi de părere că acest lucru reprezintă deja o îmbunătăţire în 
comparaţie cu nivelul de 59% din 2009, dar consideră că Centrul trebuie să depună 
eforturi suplimentare în acest sens;

5. constată, pe baza raportului anual al Centrului pe 2010, că directorul, în calitatea sa de 
ordonator de credite, a delegat responsabilitatea financiară către cei cinci şefi de unitate, 
şi, pentru un timp, către coordonatorul biroului directorului; remarcă totuşi faptul că 
toate contractele de peste 250 000 EUR trebuie să fie semnate de către director;

Reportarea creditelor

6. constată, pe baza informaţiilor prezentate de Curtea de Conturi, că în 2010 un cuantum 
de 15 600 000 EUR, reprezentând 27 % din bugetul total, inclusiv 50 % din sumele 
aferente titlului III - Cheltuieli operaţionale, a fost reportat în 2011; îndeamnă încă o 
dată Centrul să remedieze prompt deficienţele constatate de Curtea de Conturi cu privire 
la reportări; subliniază că un nivel ridicat de reportări are un impact negativ asupra 
execuţiei bugetului; 

7. este îngrijorat că această valoare ridicată a reportărilor, însoţită de un nivel scăzut de 
cheltuieli angajate, este excesivă şi contravine principiului anualităţii;

Sistemul de contabilitate

8. constată, pe baza Raportului Centrului privind gestiunea bugetară şi financiară, că 2010 
a fost primul exerciţiu complet în care Centrul şi-a executat bugetul aferent întregului 
exerciţiu prin intermediul ABAC WF (sistemul integrat contabil-bugetar al CE);

9. constată, pe baza raportului anual pe 2010, că Centrul a efectuat o analiză a procedurilor 
interne de plăţi şi angajamente;

Achiziţiile

10. remarcă, pe baza Raportului anual al directorului Centrului, că în 2010 biroul pentru 
achiziţii s-a ocupat cu 50 de proceduri deschise şi 18 proceduri negociate, precum şi cu 
8 cereri de propuneri; invită Centrul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune cu privire la rezultatele fiecărei proceduri de achiziţii;

11. observă că, după cinci ani de negocieri, a fost semnat un acord referitor la sediu între 
Centru şi Ministerul suedez al sănătăţii publice şi al îngrijirii persoanelor în vârstă;

Resursele umane

12. recunoaşte că fostul director a părăsit Centrul în februarie 2010 pentru a prelua o altă 
poziţie în cadrul Biroului Regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii;

13. îndeamnă Centrul să pună în aplicare măsuri suficiente pentru a garanta transparenţa 
procedurilor sale de recrutare; îşi exprimă îngrijorarea în special în legătură cu 
constatările Curţii de Conturi: nici notele minime pe care candidaţii trebuiau să le obţină 
pentru a fi invitaţi la interviu, nici cele necesare pentru a figura pe lista de rezervă nu au 
fost stabilite dinainte; remarcă faptul că acest lucru ar putea acoperi sau indica un caz de 
favoritism sau de conflict de interese;
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14. remarcă, pe baza Raportului Centrului privind gestiunea bugetară şi financiară, că 
numărul total al agenţilor temporari care lucrau în cadrul Centrului la 31 decembrie 
2010 era de 175, din 200 de posturi prevăzute în schema de personal pentru 2010;

15. constată, de asemenea, din raport că rata de înlocuire a agenţilor temporari şi a agenţilor 
contractuali era de 7% în 2010; 

Performanţa

16. recunoaşte faptul că Centrul colaborează acum cu partenerii săi pentru a realiza 
schimbări pe baza lecţiilor învăţate în urma pandemiei H1N1 din 2009, în scopul de a 
îmbunătăţi în continuare performanţa Centrului pentru viitor; subliniază totuşi 
importanţa contribuţiilor Centrului la măsurile de combatere a pandemiei de gripă 
H1N1, prin emiterea în 2009 de orientări preliminare incluse în documentul „Use of 
specific pandemic influenza vaccines” („Utilizarea vaccinurilor specifice împotriva 
gripei pandemice”);

Auditul intern

17. remarcă, pe baza Raportului Centrului privind gestiunea bugetară şi financiară, că a fost 
efectuată o analiză în legătură cu punerea în aplicare a sistemului de control intern; este 
îngrijorat în special că două dintre standarde nu au fost încă puse în aplicare, şi anume 
cele privind continuitatea şi evaluarea activităţilor, iar patru au fost puse doar parţial în 
aplicare; îndeamnă, prin urmare, Centrul să ia de îndată măsuri în acest sens şi să 
informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la stadiul punerii în 
aplicare a acestor standarde;

18. constată din Raportul Centrului privind gestiunea bugetară şi financiară că auditul 
preconizat al Serviciului de Audit Intern (IAS) privind procesele subiacente stabilirii 
programului anual de lucru, axate pe sistemul de informaţii de gestiune, a fost amânat 
până în 2011; invită, în consecinţă, Centrul să informeze autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la constatările IAS, la începutul lui 2012;

19. recunoaşte, pe baza informaţiilor din partea Centrului, şi faptul că auditul IAS de la 
sfârşitul lui 2010 nu a prezentat concluzii critice; totuşi, şase concluzii importante aveau 
încă un caracter preliminar; este informat de către Centru că patru dintre aceste 
recomandări se referă la comunicarea în domeniul sănătăţii, la indicatorii de 
performanţă, la lista de verificare utilizată de actorii financiari şi la estimarea privind 
costurile reuniunilor Centrului; îndeamnă Centrul să informeze autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la celelalte două recomandări care trebuie să fie încă 
puse în aplicare de către Centru;

o
o o

20. atrage atenţia asupra recomandărilor sale formulate în rapoartele precedente referitoare 
la descărcarea de gestiune, prezentate în anexa la prezenta rezoluţie;
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21. face trimitere, pentru alte observaţii cu caracter orizontal care însoţesc decizia privind 
descărcarea de gestiune, la Rezoluţia sa din ... 2012 referitoare la performanţele, 
gestiunea financiară şi controlul agenţiilor.
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Anexă
Recomandările formulate de Parlamentul European în anii trecuţi

Centrul European de 
Prevenire ş i  Control al 
Bolilor

2006 2007 2008 2009

Performanţă/
Achiziţii

- normele privind achiziţiile nu sunt strict aplicate: 
lipsa unor criterii de selecţie clare; alegerea incorectă 
a procedurii; nerespectarea procedurii descrise în 
anunţul de participare; documentarea insuficientă a 
procedurii; 

nu au existat

- solicită Centrului să prezinte o comparaţie 
între operaţiunile realizate în exerciţiul care 
face obiectul descărcării de gestiune şi cele 
realizate în exerciţiul precedent pentru a 
permite autorităţii care acordă descărcarea 
de gestiune să evalueze mai bine 
performanţele Centrului de la un exerciţiu la 
altul;

- niciun acord referitor la sediu între Centru 
şi guvernul suedez, deoarece existau încă 
numeroase aspecte nerezolvate în privinţa 
cărora era nevoie de negocieri suplimentare;

- solicită Centrului să prezinte o 
comparaţie între operaţiunile realizate în 
exerciţiul care face obiectul descărcării de 
gestiune şi cele realizate în exerciţiul 
precedent;

Reportarea 
creditelor

- principiul anualităţii nu este respectat cu stricteţe: 
aproape 45% din angajamentele contractate pe 
parcursul exerciţiului au fost reportate; în plus, în a 
doua jumătate a anului 2006, s-au realizat numeroase 
transferuri → estimări imprecise ale necesarului de 
personal;

- principiul anualităţii nu este respectat cu 
stricteţe: deficienţe în programarea, monitorizarea 
şi execuţia ulterioară a bugetului Centrului;
- atunci când s-au decis rectificările bugetare, nu 
s-a evaluat impactul acestora asupra programului 
de lucru şi asupra îndeplinirii obiectivelor;

- principiul anualităţii nu este respectat cu 
stricteţe: deficienţe în programarea şi 
execuţia ulterioară a bugetului Centrului;
- invită Comisia să examineze modalităţi 
prin care să asigure faptul că principiul 
gestiunii numerarului axate pe necesităţi  
este pus în aplicare → Centrul dispune de 
rezerve de lichidităţi enorme pe termen lung 
(31 dec. 2008: 16 705 091 EUR);

- invită Centrul să informeze autoritatea 
care acordă descărcarea de gestiune cu 
privire la măsurile luate pentru a remedia 
această deficienţă; nivel ridicat al 
reportărilor, care are un impact negativ 
asupra execuţiei bugetului ş i  contravine 
principiului anualităţii;

Resurse umane nu au existat nu au existat
- deficienţe în planificarea procedurilor de 
recrutare; nu au existat

Audit intern

- au fost asumate angajamente juridice în absenţa unor 
angajamente bugetare anterioare, încălcându-se 
dispoziţiile Regulamentului financiar;

- Centrul nu a respectat dispoziţiile 
Regulamentului financiar şi principiul economiei: 
în 2007, Centrul a plătit 0,5 milioane de euro 
pentru renovarea clădirii sale principale, în  urma 
unui acord  încheiat de către Centru şi 
proprietarul clădirii; acordul respectiv nu preciza 
natura lucrărilor de executat, nici termenele şi 
condiţiile de plată; 

- Centrul nu şi-a îndeplinit pe deplin  
obligaţia de a transmite autorităţii care 
acordă descărcarea de gestiune un raport 
întocmit de directorul său, care să sintetizeze 
auditurile realizate de auditorul intern; 

- Centrul nu şi-a îndeplinit pe deplin  
obligaţia de a transmite autorităţii care 
acordă descărcarea de gestiune un raport 
întocmit de directorul său, care să 
sintetizeze conţinutul recomandării IAS;


