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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. odnotowuje, że w 2012 r. na rzecz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób (ECDC) przekazano 58,2 mln EUR z budżetu ogólnego UE; zauważa, iż przed 
końcem 2012 r. Centrum obsadziło 187 z 200 stanowisk oraz zatrudniło 91 
pracowników kontaktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych; przyjmuje do 
wiadomości lepszy poziom zatrudnienia w porównaniu z rokiem 2011 r.;

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż Trybunał Obrachunkowy ogłosił, że transakcje 
leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum ds. 
Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2012 są legalne i prawidłowe we 
wszystkich istotnych aspektach;

3. przyjmuje do wiadomości uwagi Trybunału Obrachunkowego dotyczące legalności i 
prawidłowości transakcji, kontroli wewnętrznych i zarządzania budżetowego;  
odnotowuje również odpowiedź Centrum; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 
październiku 2011 r. Centrum z własnej inicjatywy zawiadomiło Trybunał o 
przekroczeniu pułapu płatności określonego w umowie ramowej oraz zwróciło się o 
poradę i wskazówki w tej kwestii, zachowując pełną przejrzystość; uważa, że 
natychmiastowa reakcja Centrum była właściwym działaniem w kontekście ciągłości 
działania oraz działań naprawczych; przyjmuje do wiadomości, że nie doszło do utraty 
środków, a żadna ze stron nie została poszkodowana;  zauważa, że Centrum dokonało 
przeglądu swojej polityki weryfikacji dotacji, aby zagwarantować kwalifikowalność i 
prawidłowość zadeklarowanych kosztów; jest poinformowany o wieloletnich 
działaniach Centrum, które spowodowały przeniesienie kwoty w wysokości 8,3 mln 
EUR; mimo wszystko wzywa Centrum do stosowania zasady jednoroczności budżetu;

4. z zadowoleniem przyjmuje starania Centrum na rzecz wykonania wszystkich działań 
naprawczych podjętych w wyniku poprzednich uwag Trybunału; 

5. jest poinformowany, że Centrum otrzymuje fundusze z budżetu Komisji; domaga się 
jednak, by Centrum jasno wskazało w swojej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, 
że otrzymuje ono fundusze uwolnione dla niego z budżetu UE (dotacje UE) a nie 
dotacje Komisji;

6. na podstawie dostępnych danych zaleca udzielenie dyrektorowi zarządzającemu 
Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób absolutorium z 
wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2012.


