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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. изразява удовлетворение във връзка с успешната трета година от дейността на 
Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията ();  отбелязва, 
че бюджетът за Центъра беше увеличен от 27 милиона евро през 2007 г. на 40,2 
милиона евро през 2008 г. и подчертава, че изпълнението на бюджета достигна 97% 
от бюджетни кредити за поети задължения; 

2. все пак изразява съжаление, че равнището на изпълнение на плащанията е по-ниско 
в сравнение с предишни години, като достига 82% или 33,2 милиона евро; отбелязва 
също така, че средства в размер на 16,2 милиона евро бяха пренесени от  Центъра; 
припомня по този повод принципа на ежегодност, установен във Финансовия 
регламент и приложим по отношение на всички органи на Европейската общност;

3. следователно отбелязва усилията на Центъра да приключи в началото на 2009 г. 
започнатите през 2008 г. дейности по възлагане на обществени поръчки и сключване 
на договори с цел да намали размера на сумата за пренасяне; 

4. отбелязва усилията, положени за прилагането на одобреното щатно разписание за 
2008 г. за 130 работни места; приветства назначаването на допълнителен персонал от 
54 души (срочно наети служители, договорно наети служители и командировани 
национални експерти), което приключи със заемането на 101 работни места до края 
на 2008 г., което ще помогне за осигуряване на оперативната способност на Центъра 
да изпълни възложените му задачи;   изразява съжаление, че се налага повторно да 
бъдат обявени 16 процедури за подбор на кадри;  подкрепя мерките на Центъра за 
подобряване на посоченото положение; приветства преразглеждането от страна на 
на вътрешната му организация; 

5. счита, че Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията е 
институция, която играе важна роля за укрепването и развитието на европейските 
системи за наблюдение на заболяванията, за оценката и представяне на информация 
относно съществуващите и възникващите заплахи за човешкото здраве, причинени 
от инфекциозни заболявания; подчертава, че редица значими постижения доказват, 
че през 2008 г.  постигна по-висока резултатност и успешно посрещна 
необходимостта от засилени ответни действия на заплахата от инфекциозни 
заболявания в Европа;

6. следователно отбелязва, че Центърът укрепи функциите си в областта на 
общественото здравеопазване, засили капацитета на програмите си, отнасящи се до 
конкретни заболявания, допълнително разви партньорства и подобри структурите 
си за управление;

7. отбелязва трудностите, пред които беше изправен  през 2008 г. поради липсата на 
споразумение между шведското правителство и Центъра относно седалището; 
приветства сключването на това споразумение през март 2009 г.; припомня на 
междуинституционална работна група по въпросите на децентрализираните агенции 
принципно да обсъди този въпрос в своите разисквания;
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8. 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 ECDC за финансовата 2008 
година.


