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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. constată că, în 2012, a fost pusă la dispoziția Centrului European de Prevenire și 
Control al Bolilor o sumă de 58,2 milioane EUR prin intermediul bugetului general al 
UE; ia act de faptul că, la sfârșitul lui 2012, s-au ocupat 187 din cele 200 de posturi, 
centrul numărând, de asemenea, 91 de angajați cu statut de agenți contractuali și 
experți naționali detașați; ia act de îmbunătățirea ratei de ocupare comparativ cu 2011;

2. salută faptul că Curtea de Conturi a constatat legalitatea și regularitatea, sub toate 
aspectele semnificative, ale tranzacțiilor subiacente conturilor anuale ale Centrului 
European de Prevenire și Control al Bolilor („Centrul”) pentru exercițiul financiar 
2012;

3. ia act de comentariile formulate de Curtea de Conturi cu privire la controalele interne 
și gestiunea bugetară, comentarii care pun accentul pe legalitatea și regularitatea 
tranzacțiilor; ia cunoștință totodată de răspunsul Centrului; salută faptul că centrul 
însuși a informat Curtea în octombrie 2011 cu privire la depășirea plafonului de plăți 
prevăzut pentru contractul-cadru și încearcă să obțină consiliere și orientări în această 
privință într-un climat de totală transparență; consideră că măsurile imediate luate de 
centru sunt adecvate în ceea ce privește continuitatea activității, precum și ca acțiuni 
corective; ia act de faptul că nu s-au pierdut fonduri și că niciuna dintre părți nu a 
suferit prejudicii; constată că centrul și-a revizuit politica de verificare a granturilor 
pentru a se asigura de eligibilitatea și exactitatea costurilor declarate; este conștient de 
faptul că centrul desfășoară activități multianuale, motiv pentru care s-au înregistrat 
reportări în valoare de 8,3 milioane EUR;  solicită totuși centrului să respecte 
principiul anualității bugetului;

4. salută eforturile depuse de centru pentru a duce la îndeplinire toate măsurile corective 
întreprinse în urma comentariilor formulate anterior de către Curte; 

5. este conștient de faptul că finanțarea centrului se efectuează prin intermediul bugetului 
Comisiei; solicită totuși centrului să indice cu claritate, în comunicarea sa internă și 
externă, că primește fonduri puse la dispoziție de bugetul Uniunii Europene (subvenții 
din partea UE), și nu subvenții din partea Comisiei;

6. recomandă, pe baza datelor disponibile, să se acorde directorului executiv al Centrului 
European de Prevenire și Control al Bolilor descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului centrului aferent exercițiului financiar 2012.


