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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračunski nadzor kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da je bilo v letu 2009 danih na razpolago 51 milijonov EUR sredstev za 
Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni, od katerih so 48,1 milijonov 
EUR subvencije iz evropskega proračuna;

2. poudarja, da se je izvajanje plačil rahlo izboljšalo (91 %), kar predstavlja znesek 
neporabljenih sredstev v višini 4,8 milijonov EUR; vendar ugotavlja, da je nezadostno 
izvrševanje povezano z dejstvom, da je center omejil svoje zahtevke za sredstva za plačila, 
da bi zmanjšal znesek gotovine na bančnem računu ob koncu leta, kot sta zahtevala 
Računsko sodišče in Komisija;

3. ponovno obžaluje, kot je že v svojem mnenju o razrešnici za leto 2008, visoko raven 
prenosov sredstev, ki predstavljajo 42 % naslova II in 63 % naslova III; center opozarja na 
načelo enoletnosti; pri predlaganju ravni subvencij EU za leto 2012 bo zelo pozorno 
spremljal izvrševanje proračuna v letih 2010 in 2011;

4. vendar meni, da je Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni pomembna 
institucija za krepitev in razvoj evropskega nadzora bolezni, za oceno in posredovanje 
obstoječih in nastajajočih nevarnosti za zdravje ljudi zaradi nalezljivih bolezni; poudarja 
pomemben prispevek centra k ukrepom za preprečevanje pandemije virusa H1N1 leta 
2009;

5. ugotavlja, da je center leta 2009 uspel razviti veliko število produktov in storitev na 
področju epidemiologije, nadzora, preprečevanja in kontrole nalezljivih bolezni ter objavil 
številna znanstvena poročila;

6. na podlagi razpoložljivih podatkov meni, da je direktorju Evropskega centra za 
preprečevanje in obvladovanje bolezni mogoče podeliti razrešnico glede izvrševanja 
proračuna centra za proračunsko leto 2009.


