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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto 
kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad 2012 m. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui suteikta 58,2 mln. EUR 
suma iš ES bendrojo biudžeto; atkreipia dėmesį į tai, kad iki 2012 m. pabaigos 187 etatai 
iš 200 buvo užimti ir kad Centre dirbo 91 sutartininkas ir deleguotasis nacionalinis 
ekspertas; pripažįsta, kad darbo vietų užpildymo rodiklis pagerėjo, palyginti su 2011 m.;

2. palankiai vertina tai, jog Audito Rūmai pranešė, kad Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centro 2012 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos visais 
reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

3. pripažįsta Audito Rūmų pateiktas pastabas, kuriose didžiausias dėmesys skiriamas 
operacijų teisėtumui ir tvarkingumui, vidaus kontrolei ir biudžeto valdymui; tuo pačiu 
metu taip pat yra informuotas apie Centro atsakymą; palankiai vertina tai, kad pats 
Centras 2011 m. spalio mėn. informavo Audito Rūmus apie tai, jog viršyta bendrosios 
sutarties viršutinė mokėjimų riba, ir visiškai skaidriai kreipėsi patarimo ir konsultacijų 
šiuo klausimu; mano, kad skubios priemonės, kurių ėmėsi Centras, yra tinkamos veiklos 
tęstinumo ir taisomųjų veiksmų požiūriu; pažymi, kad neprarasta lėšų ir nepadaryta žalos 
šalims; atkreipia dėmesį į tai, kad Centras atnaujino savo dotacijų tikrinimo politiką 
siekdamas užtikrinti deklaruotų išlaidų tinkamumą ir tvarkingumą; suvokia, kad Centro 
veikla yra daugiametė ir kad tai lėmė 8,3 mln. EUR perkėlimus; vis dėlto prašo Centro 
laikytis biudžeto metinio periodiškumo principo;

4. palankiai vertina Centro pastangas užbaigti visus taisomuosius veiksmus, kurių jis ėmėsi 
atsižvelgdamas į ankstesnes Audito Rūmų pastabas;

5. žino, kad Centras finansuojamas iš Komisijos biudžeto; tačiau prašo Centro savo vidaus ir 
išorės pranešimuose aiškiai pateikti, kad jis gauna lėšas iš ES biudžeto, t. y. ES subsidiją, 
o ne Komisijos subsidiją;

6. remdamasis turimais duomenimis rekomenduoja patvirtinti Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centro vykdomajam direktoriui, kad Centro 2012 finansinių metų biudžetas 
įvykdytas.


