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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. счита, че Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията е 
орган на Съюза, който играе важна роля за укрепване и развитие на наблюдението 
на заболяванията на европейско равнище, за оценка и представяне на информация 
относно съществуващите и възникващите заплахи за човешкото здраве, причинени 
от инфекциозни заболявания, както и за обобщаване на знанията относно здравето в 
Европа;

2. отбелязва, че през 2010 г .  на Центъра са предоставени средства в размер на 
57 800 000 EUR, от които 56 300 000 EUR са субсидии от бюджета на Съюза;

3. подчертава, че усвояването на бюджетните кредити за плащания се е подобрило и е 
достигнало 92,7 %, което представлява неизползвани кредити в размер на 
3 800 000 EUR; отбелязва, че това непълно усвояване е свързано с факта, че 
Центърът е ограничил своите искания за бюджетни кредити за плащания, за да 
намали размера на паричните средства в своята банкова сметка в края на годината, 
както беше изискано от Сметната палата и Комисията;

4. отново припомня на Центъра за принципа на ежегодност, във връзка с високото 
равнище на пренесени кредити, представляващи 27 % от общия бюджет; отбелязва, 
че общата ситуация се е подобрила в сравнение с 2008 и 2009 г.; призовава обаче 
Центъра да намали допълнително равнището на пренесени кредити;

5. отбелязва констатациите на Сметната палата относно процедурите за подбор на 
персонал; насърчава Центъра да преразгледа своите процедури за подбор на 
персонал, които със сигурност ще бъдат подложени на наблюдение от органа, който 
взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 
бюджета;

6. въз основа на наличните данни счита, че директорът на Европейския център за 
профилактика и контрол върху заболяванията може да бъде освободен от 
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2010 
година.
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