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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

1. vyjadřuje svou spokojenost s úspěšným průběhem třetího roku fungování Evropského 
střediska pro prevenci a kontrolu nemocí; konstatuje, že rozpočet střediska vzrostl z 27 
milionů EUR v roce 2007 na 40,2 milionu v roce 2008 a zdůrazňuje, že využití prostředků
z rozpočtu dosáhlo 97 %, pokud jde o prostředky na závazky;

2. lituje nicméně skutečnosti, že míra plnění u prostředků na platby, která dosahuje 82 %, 
tedy 33,2 milionu EUR, je nižší než v předchozích letech; dále konstatuje, že středisko 
převedlo částku ve výši 16,2 milionu EUR do dalšího roku; připomíná v tomto ohledu 
zásadu ročního rozpočtu, jež je stanovena ve finančním nařízení platném pro všechny 
orgány a instituce Evropského společenství;

3. bere tedy na vědomí úsilí střediska o završení zadávání veřejných zakázek a smluvních 
činností započatých v roce 2008 začátkem roku 2009 s cílem snížit míru přenesených 
prostředků;

4. bere na vědomí úsilí o provedení schváleného plánu pracovních míst pro 130 zaměstnanců
v roce 2008; vítá nábor 54 dalších zaměstnanců (dočasných a smluvních zaměstnanců
a dočasně přidělených národních expertů), díky němuž bylo na konci roku 2008 obsazeno 
101 pracovních míst, což napomůže k zajištění provozuschopnosti střediska, aby mohlo 
plnit své úkoly; lituje skutečnosti, že v případě 16 pracovních míst muselo být znovu 
zveřejněno výběrové řízení; podporuje opatření, které středisko přijalo za účelem nápravy 
této situace; vítá revizi vnitřního organizačního uspořádání, kterou středisko zahájilo;

5. považuje Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí za instituci důležitou pro 
posílení a rozvoj celoevropského sledování nemocí, posuzování stávajících a nových 
ohrožení lidského zdraví přenosnými nemocemi a pro šíření osvěty o těchto ohroženích; 
zdůrazňuje, že existuje několik klíčových ukazatelů, kterou jsou důkazem toho, že 
středisko ECDC v roce 2008 zintenzivnilo svou činnost a úspěšně se vyrovnalo s potřebou 
posílit reakci na ohrožení přenosnými nemocemi v Evropě;

6. v souvislosti s tímto uvádí, že středisko splnilo své úkoly v oblasti veřejného zdraví, 
zvýšilo kapacitu svých programů zaměřených na konkrétní onemocnění, prohloubilo
a posílilo partnerské vztahy a zdokonalilo své řídící struktury;

7. bere na vědomí problémy, se kterými se v roce 2008 středisko ECDC potýkalo v důsledku 
neuzavřené dohody o sídle mezi švédskou vládou a střediskem; vítá skutečnost, že dohodu 
se v březnu 2009 podařilo uzavřít; připomíná interinstitucionální pracovní skupině 
zabývající se decentralizovanými agenturami, aby se touto skutečností v obecné rovině 
zabývala ve svých rozpravách;

8. na základě dostupných údajů je toho názoru, že je možné řediteli Evropského střediska 
pro prevenci a kontrolu nemocí udělit absolutorium za plnění rozpočtu střediska ECDC na 
rozpočtový rok 2008.


