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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. παρατηρεί ότι οι πόροι που τέθηκαν στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης 
και Ελέγχου Νόσων (ECDC) το 2009 ανέρχονται σε 51 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα
48,1 εκατ. ευρώ αποτελούν επιδοτήσεις από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό·

2. επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών εμφάνισε ελαφρά 
βελτίωση ανερχόμενο στο 91%, το οποίο αντιστοιχεί σε μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις 
ύψους 4,8 εκατ. ευρώ·  σημειώνει εντούτοις ότι η εν λόγω υστέρηση οφείλεται στο ότι το
ECDC έχει περιορίσει τα αιτήματά του για πιστώσεις πληρωμών προκειμένου να μειώσει 
το ταμειακό διαθέσιμο του τραπεζικού λογαριασμού του στο τέλος του έτους, σύμφωνα 
με τα αιτήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Επιτροπής·

3. εκφράζει εκ νέου τη λύπη του, όπως το έπραξε στη γνωμοδότηση επί της απαλλαγής του
2008, για το υψηλό επίπεδο των μεταφορών που ανέρχονται σε 42% για τον Τίτλο II και 
σε 63% για τον Τίτλο III· εφιστά την προσοχή του ECDC στην αρχή του ετησίου 
χαρακτήρα· προτίθεται να παρακολουθήσει με μεγάλη προσοχή την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του 2010 και του 2011 κατά την εκπόνηση των προτάσεων του ως προς 
το επίπεδο των επιδοτήσεων της ΕΕ για το 2012·

4. εκτιμά εντούτοις 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 την σημαντική συμβολή του Κέντρου στις προσπάθειες που 
καταβλήθηκαν εντός του 2009 για την καταπολέμηση της πανδημίας του H1N1·

5. παρατηρεί ότι το Κέντρο ανέπτυξε σημαντικό αριθμό προϊόντων και υπηρεσιών το 2009 
στους τομείς επιδημιολογίας, επαγρύπνησης, πρόληψης και ελέγχου των μεταδοτικών 
ασθενειών ενώ δημοσιεύει σειρά επιστημονικών εκθέσεων·

6. φρονεί, βάσει των στοιχείων που διατίθενται, ότι μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή στον 
Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του ECDC για το οικονομικό έτος 2009.


