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ET

ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval 
eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab rahulolu Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) eduka 
kolmanda tegevusaasta üle; märgib, et keskuse eelarve suurenes 27 miljonilt eurolt 2007. 
aastal 40,2 miljonile eurole 2008. aastal, ning rõhutab, et eelarve täitmise määraks kujunes 
kulukohustuste assigneeringute osas 97 %;

2. peab siiski kahetsusväärseks asjaolu, et maksete täitmise tase on madalam kui eelmistel 
aastatel, küündides 82 protsendini või 33,2 miljoni euroni; märgib lisaks, et keskus kandis 
üle 16,2 miljoni euro suuruse summa; tuletab sellega seoses meelde finantsmääruses 
sätestatud aastasuse põhimõtet, mida peavad järgima kõik Euroopa Ühenduse organid;

3. võtab seetõttu teadmiseks keskuse jõupingutused 2008. aastal alustatud hangete ja 
allhangete lõpetamiseks 2009. aasta alguses, et vähendada ülekantavaid summasid;

4. märgib edusamme, mis on tehtud kinnitatud ametikohtade loetelus esitatud 130 töökoha 
täitmiseks 2008. aastal; tunneb heameelt 54 täiendava töötaja (ajutised teenistujad, 
lepingulised teenistujad ja riikide lähetatud eksperdid) värbamise üle, millega saavutati 
2008. aasta lõpuks 101 täidetud kohta, mis aitab tagada keskuse toimivuse talle antud 
ülesannete täitmiseks; peab kahetsusväärseks asjaolu, et 16 värbamisprotsessis osutus 
vajalikuks korduvkuulutamine; toetab keskuse poolt olukorra parandamiseks võetud 
meetmeid; tunneb heameelt ECDC sisekorralduse läbivaatamise üle;

5. peab Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskust tähtsaks asutuseks haiguste seire 
tugevdamisel ja arendamisel Euroopas ning nakkushaigustest inimese tervisele tulenevate 
praeguste ja tekkivate ohtude hindamisel ja neist teavitamisel; rõhutab asjaolu, et mitmed 
olulised saavutused näitavad, et ECDC suurendas 2008. aastal oma väljundit ja tegeles 
edukalt vajadusega reageerida tugevamalt nakkushaigustest tulenevale ohule Euroopas;

6. märgib sellest tulenevalt, et keskus tugevdas oma tegevust rahvatervise valdkonnas, 
suurendas haigustele suunatud programmide võimsusi, arendas edasi partnerlusi ja 
parandas oma juhtimisstruktuure;

7. võtab teadmiseks raskused, millega ECDC 2008. aastal silmitsi seisis ja mis tulenesid 
kokkuleppe puudumisest Rootsi valitsuse ja keskuse vahel; tunneb heameelt asjaolu üle, et 
kokkulepe sõlmiti 2009. aasta märtsis; tuletab detsentraliseeritud ameteid käsitlevale 
institutsioonidevahelisele töörühmale meelde, et kõnealust küsimust käsitletaks üldiselt 
oma aruteludes;

8. on olemasolevate andmete põhjal seisukohal, et Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa 
Keskuse direktori tegevusele ECDC 2008. aasta eelarve täitmisel võib anda heakskiidu.


