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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, 

което ще приеме, следните предложения: 

1. отново заявява, че Европейската сметна палата (Сметната палата) счита операциите, 

свързани с годишните счетоводни отчети на Европейския център за профилактика и 

контрол върху заболяванията (ECDC) за финансовата 2011 година, за 

законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти; отново подчертава, че 

процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета се съсредоточава върху предходната година; осъзнава, че постигнатият 

оттогава напредък следва да бъде надлежно отбелязан и взет под внимание; 

2. отбелязва, че Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията 

спомага за съгласуваността и взаимното допълване в сферата на общественото 

здравеопазване, като съвместява ролите и отговорностите на държавните членки, 

институциите на ЕС и международните организации; 

3. посочва, че през 2011 г. ЕС е отпуснал 56 600 000 EUR на ECDC от своя бюджет; 

отбелязва, че ECDC е имал 200 разрешени длъжности, от които 177 са били заети до 

края на годината; приканва ECDC да предостави допълнителна информация 

относно процента на незаетите длъжности; 

4. обръща внимание на пътната карта, договорена от Европейската комисия на 

19 декември 2012 г. като последващо действие в отговор на искането на 

Европейския парламент в „Съвместно изявление и общ подход на Европейския 

парламент, на Съвета на ЕС и на Европейската комисия във връзка с 

децентрализираните агенции“ с цел подобряване на управлението, ефикасността и 

прозрачността на агенциите, което съдържа очевидни инициативи за справяне с 

проблема конфликт на интереси; 

5. отбелязва забележката на Сметната палата относно лошото управление на 

договорите; направил е оценка на отговора на ECDC относно двете специални 

рамкови споразумения и взаимодействието със Сметната палата в този конкретен 

случай; изисква и насърчава ECDC да осигури специализирано обучение за 

служителите, участващи в сключването на договори и възлагането на обществени 

поръчки, и да засили процедурите за вътрешен контрол и прозрачността, с цел да се 

намали процентът на грешки; подчертава, че не са били изгубени средства и няма 

ощетени страни; 

6. приветства подобрението по отношение на преносите на бюджетни кредити; 

припомня на ECDC да положи допълнителни усилия за спазване на принципа на 

ежегодност; 

7. счита за значимо преразглеждането от страна на ECDC на неговите вътрешни 

процедури по наемане и подбор на персонал, за които Сметната палата е отбелязала, 

че могат да бъдат подобрени; насърчава стриктното прилагане на новия набор от 
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правила и ще продължава да следи за тяхното прилагане; 

8. препоръчва, въз основа на наличните факти, изпълнителният директор на ECDC да 

бъде освободен от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на ECDC за 

финансовата 2011 година. 
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