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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το επιτυχές πρώτο έτος λειτουργίας του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων · σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός του Κέντρου 
αυξήθηκε από τα 27 εκατ. ευρώ το 2007 στα 40,2 εκατ. ευρώ το 2008 και υπογραμμίζει 
το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού, το οποίο ανήλθε στο 97% ως προς τις 
πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων·

2. εκφράζει εντούτοις τη λύπη του διότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών 
υπολείπεται εκείνου των προηγούμενων ετών, ανερχόμενο μόλις στο 82%, ή σε 33,2 εκατ. 
ευρώ· σημειώνει επίσης την μεταφορά ποσού 16,2 εκατ. ευρώ από το Κέντρο· υπενθυμίζει 
σχετικά την αρχή της ετήσιας διάρκειας, όπως ορίζεται αυτή με τον Δημοσιονομικό 
Κανονισμό που εφαρμόζεται σε όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·

3. λαμβάνει συνεπώς υπό σημείωση τις προσπάθειες του Κέντρου να ολοκληρώσει τις 
διαδικασίες προμηθειών και συμβάσεων που ξεκίνησαν το 2008 στις αρχές του 2009 ώστε 
να μειώσει το ύψος των μεταφορών·

4. σημειώνει τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν εντός του 2008 να εφαρμοστεί το εγκριθέν 
οργανόγραμμα, το οποίο προβλέπει 130 θέσεις απασχόλησης· εκφράζει την ικανοποίηση 
του για τις επιπλέον προσλήψεις 54 υπαλλήλων (προσωρινών υπαλλήλων, συμβασιούχων 
υπαλλήλων και αποσπασμένων από τα κράτη μέλη εμπειρογνωμόνων) και, άρα, την 
πλήρωση 101 θέσεων απασχόλησης στο τέλος του 2008, γεγονός που θα συντελέσει στην 
λειτουργική ικανότητα του Κέντρου να εκπληρώσει τα καθήκοντα που του έχουν 
ανατεθεί· εκφράζει τη λύπη του διότι κατέστη αναγκαία η εκ νέου δημοσίευση διαδικασίας 
πρόσληψης για 16 θέσεις· τάσσεται υπέρ των μέτρων που έλαβε το Κέντρο για να 
βελτιώσει την κατάσταση· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναθεώρηση εκ μέρους 
του Κέντρου του εσωτερικού κανονισμού του·

5. φρονεί ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων είναι ένας σημαντικός 
οργανισμός για την ενίσχυση και ανάπτυξη της επαγρύπνησης της Ευρώπης εναντίον των 
ασθενειών και για την αξιολόγηση και πληροφόρηση σχετικά με υφιστάμενες και 
επικείμενες απειλές εναντίον της ανθρώπινης υγείας από μολυσματικές νόσους· 
επισημαίνει ότι μια σειρά σημαντικών επιτευγμάτων στη διάρκεια του 2008 καθιστούν 
φανερή την αυξημένη επίδοση του Κέντρου και την επιτυχημένη ανταπόκρισή του στην 
ανάγκη να υπάρχει ισχυρή απάντηση εναντίον της απειλής που συνιστούν για την 
Ευρώπη οι μολυσματικές ασθένειες· 

6. παρατηρεί ως εκ τούτου ότι το Κέντρο εδραίωσε τη λειτουργία του ως προς την δημόσια 
υγεία, ενίσχυσε τις ικανότητές σε προγράμματα συγκεκριμένων ασθενειών, ανέπτυξε 
περαιτέρω εταιρικές σχέσεις και βελτίωσε τις δομές διαχείρισής του·

7. λαμβάνει υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το Κέντρο το 2008 εξαιτίας της 
απουσίας συμφωνίας μεταξύ της Σουηδικής Κυβέρνησης και του Κέντρου ως προς την 
έδρα του· χαιρετίζει την συμφωνία που επετεύχθη τον Μάρτιο του 2009· υπενθυμίζει στην 
διοργανική ομάδα για τους οργανισμούς να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό εν γένει στο 
πλαίσιο των συζητήσεών της·
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8. είναι της γνώμης, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ότι μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή στον 
Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για τη εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το 
οικονομικό έτος 2008.


