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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto 
kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. reiškia savo pasitenkinimą dėl sėkmingų trečiųjų Europos ligų prevencijos ir kontrolės 
centro veiklos metų; atkreipia dėmesį į tai, kad Centro biudžetas padidėjo nuo 27 mln. 
eurų 2007 m. iki 40,2 mln. eurų 2008 m. ir pabrėžia, kad, kalbant apie įsipareigojimų 
asignavimus, biudžeto vykdymas siekė 97 proc.;

2. tačiau apgailestauja dėl to, kad mokėjimų vykdymo lygis yra mažesnis, negu ankstesniais 
metais, ir siekia 82 proc. arba 33,2 mln. eurų; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad 16,2 mln. 
eurų sumą Centras perkėlė į kitus metus; taigi primena metinio periodiškumo principą, 
kuris nustatytas visoms Europos Bendrijos įstaigoms taikomame Finansiniame reglamente;

3. taigi atkreipia dėmesį į Centro pastangas 2009 m. pradžioje užbaigti 2008 m. pradėtą 
viešųjų pirkimų ir sutarčių sudarymo veiklą siekiant sumažinti asignavimų perkėlimo lygį;

4. atkreipia dėmesį į pastangas 2008 m. įgyvendinti patvirtintą personalo planą, kuriame 
nurodyta 130 darbo vietų; palankiai vertina tai, kad papildomai įdarbinti 54 darbuotojai 
(laikini darbuotojai, pagal sutartis dirbantys darbuotojai ir deleguoti nacionaliniai 
ekspertai) ir 2008 m. pabaigoje jau buvo užimta 101 darbo vieta ir tai padeda užtikrinti 
Centro veiklą vykdant jam pavestus uždavinius; apgailestauja dėl to, kad 16 įdarbinimo 
konkursų reikėjo skelbti iš naujo; remia Centro priemones, skirtas padėčiai pagerinti; 
palankiai vertina tai, kad Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ELPKC) peržiūrėjo 
savo vidaus organizacinę struktūrą;

5. mano, kad Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras yra svarbi institucija, padedanti 
Europos lygmeniu stiprinti ir plėtoti ligų priežiūrą, vertinti esamus ir kylančius pavojus 
žmonių sveikatai, kuriuos lemia infekcinės ligos, ir pranešti apie juos; pabrėžia, kad 
daugelis svarbių pasiekimų rodo, jog 2008 m. ELPKC darbo rezultatai buvo geresni ir jis 
sėkmingai patenkino poreikį greičiau reaguoti į užkrečiamų ligų pavojų Europoje;

6. taigi pažymi, kad Centras sustiprino savo funkcijas visuomenės sveikatos srityje, padidino 
ligoms skirtų programų pajėgumus, toliau plėtojo partnerystę ir patobulino savo valdymo 
sistemą;

7. atkreipia dėmesį į sunkumus, su kuriais ELPKC susidūrė 2008 m. dėl to, kad Švedijos 
vyriausybė ir Centras nesudarė susitarimo dėl būstinės; palankiai vertina tai, kad 
susitarimas sudarytas 2009 m. kovo mėn.; primena tarpinstitucinei darbo grupei dėl 
decentralizuotų agentūrų, kad ji diskutuodama bendrai spręstų šį klausimą;

8. remdamasis turimais duomenimis, mano, kad Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 
direktoriui gali būti suteiktas patvirtinimas, kad ELPKC 2008 finansinių metų biudžetas 
įvykdytas.


