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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че през 2009 г. за Европейския център за профилактика и контрол върху 
заболяванията (ECDC) са предоставени средства в размер на 51 милиона евро, от 
които 48,1 милиона евро са субсидии от европейския бюджет;

2. подчертава, че усвояването на бюджетните кредити за плащания се е подобрило 
леко до 91%, което представлява неизползвани кредити в размер на 4,8 милиона 
евро; отбелязва обаче, че това непълно усвояване е свързано с факта, че ECDC е 
ограничил своите искания за бюджетни кредити за плащания, за да намали размера 
на паричните средства в своята банкова сметка в края на годината, както изискаха 
Сметната палата и Комисията;

3. отново изразява съжаление, както направи и в своето становище относно 
процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 
бюджета за 2008 г., относно високия процент на преноси, които представляват 42% 
от дял II и 63% от дял III; припомня на Центъра принципа на ежегодност; ще следи 
много внимателно изпълнението на бюджета през 2010 и 2011 г., когато предлага 
размера на субсидиите от ЕС за 2012 г.;

4. все пак 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 представянето 
на информация относно съществуващите и възникващите заплахи за човешкото 
здраве, причинени от инфекциозни заболявания; изтъква важния принос на Центъра 
във връзка с мерките за борба с пандемията от H1N1 през 2009 г.;

5. отбелязва разработените от Центъра през 2009 г. значителен брой продукти и 
услуги в областта на епидемиологията, наблюдението, профилактиката и контрола 
на заразните болести, както и многообразието от публикувани научни доклади;

6. 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 2009 
година.


