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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin 
fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jinnota li kellhom isiru disponibbli EUR 51 miljun bħala riżorsi għaċ-Ċentru Ewropew 
għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) fl-2009, li minnhom EUR 48.1 miljun 
huma sussidji mill-baġit Ewropew;

2. Jissottolinja li l-implimentazzjoni tal-krediti tal-pagamenti tjiebet ftit sa 91%, 
rappreżentanti ammont ta' krediti inutlizzati ta' EUR 4.8 miljun; jinnota, b’danakollu, li 
din is-sottoeżekuzzjoni hija marbuta mal-fatt li l-ECDC illimita t-talba tiegħu għal krediti 
ta’ pagamenti biex inaqqas l-ammont ta’ likwidità fil-kont bankarju tiegħu fl-aħħar tas-
sena, kif mitlub mill-Qorti tal-Awdituri u mill-Kummissjoni;

3. Jiddispjaċih għal darba oħra, li ġara fl-opinjoni tiegħu ta’ kwittanza tal-2008, mil-livell 
għoli ta’ riporti rappreżentanti 42% tat-Titolu II u 64% tat-Titolu III; ifakkar liċ-Ċentru 
dwar il-prinċipju tal-annwalità; se jimmonitorja b’reqqa kbira l-implimentazzjoni tal-baġit 
fl-2010 u fl-2011 meta jiġi biex jipproponi l-livell ta‘ sussidji tal-UE għall-2012;

4. B’danakollu, iqis liċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard bħala 
istituzzjoni importanti għat-tisħiħ u l-iżvilupp tas-sorveljanza Ewropea tal-Mard, għall-
valutazzjoni u l-komunikazzjoni ta’ theddidiet attwali u li qed jitfaċċaw għas-saħħa tal-
bniedem mill-mard infettiv; jindika l-kontributi importanti magħmulin miċ-Ċentru fil-
miżuri għat-taqbida kontra l-pandemika tal-H1N1 fl-2009;

5. Jinnota li ċ-Ċentru kien kapaċi jiżviluppa numru konsiderevoli ta' prodotti u servizzi fl-
2009 fl-epidemjoloġija, is-sorveljanza, il-prevenzjoni u l-kontroll ta' mard li jittieħed kif 
ukoll jippubblika varjetà ta' rapporti xjentifiċi;

6. Fuq il-bażi tad-data disponibbli, huwa tal-fehma li d-Direttur taċ-Ċentru Ewropew għall-
Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard jista’ jingħata kwittanza fir-rigward tal-
implimentazzjoni tal-baġit tal-ECDC għas-sena finanzjarja 2009.


