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Razrešnica 2007: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni 

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 o razrešnici glede izvrševanja 

proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko 

leto 2007 (C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropskega centra za preprečevanje 

in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 20071, 

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropskega 

centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2007, skupaj z 

odgovori centra2, 

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 10. februarja 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– ob upoštevanju Pogodbe ES, zlasti člena 276, 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni 

uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti,3 zlasti člena 185, 

– ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 851/2004 z dne 

21. aprila 2004 o ustanovitvi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni,4 

zlasti člena 23, 

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o 

Okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002,5 zlasti 

člena 94, 

– ob upoštevanju člena 71 in Priloge V svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za okolje, javno 

zdravje in varnost hrane (A6-0170/2009), 

1. podeli razrešnico direktorici Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni 

glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2007; 

2. navaja svoje pripombe v priloženi resoluciji; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici 

Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, Svetu, Komisiji in 
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Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L). 



2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 o zaključku poslovnih knjig 

Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2007 

(C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropskega centra za preprečevanje 

in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 20071, 

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropskega 

centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2007, skupaj z 

odgovori centra2, 

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 10. februarja 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– ob upoštevanju Pogodbe ES, zlasti člena 276, 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni 

uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti,3 zlasti člena 185, 

– ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 851/2004 z dne 

21. aprila 2004 o ustanovitvi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni,4 

zlasti člena 23, 

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o 

Okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002,5 zlasti 

člena 94, 

– ob upoštevanju člena 71 in Priloge V svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za okolje, javno 

zdravje in varnost hrane (A6-0170/2009), 

1. ugotavlja, da so letni računovodski izkazi Evropskega centra za preprečevanje in 

obvladovanje bolezni priloženi poročilu Računskega sodišča; 

2. odobri zaključek poslovnih knjig Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje 

bolezni za proračunsko leto 2007; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorici Evropskega centra za 

preprečevanje in obvladovanje bolezni, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi 

za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L). 
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3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 s pripombami, ki so del sklepa 

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in 

obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2007 (C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropskega centra za preprečevanje 

in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 20071, 

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropskega 

centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2007, skupaj z 

odgovori centra2, 

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 10. februarja 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– ob upoštevanju Pogodbe ES, zlasti člena 276, 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni 

uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti,3 zlasti člena 185, 

– ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 851/2004 z dne 

21. aprila 2004 o ustanovitvi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni,4 

zlasti člena 23, 

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o 

Okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002,5 zlasti 

člena 94, 

– ob upoštevanju člena 71 in priloge V svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za okolje, javno 

zdravje in varnost hrane (A6-0170/2009), 

A. ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih 

računovodskih izkazov za proračunsko leto 2007 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi 

povezanih transakcij, 

B. ker je Parlament dne 22. aprila 2008 direktorici Evropskega centra za preprečevanje in 

obvladovanje bolezni podelil razrešnico glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko 

leto 20066 in je med drugim seznanjen z ugotovitvijo Računskega sodišča iz letnega 

poročila za leto 2006, da je bilo prenesenih skoraj 45 % obveznosti, sprejetih med letom, in 

da je bilo v drugi polovici leta 2006 opravljenih veliko prenosov, v glavnem zaradi 

nenatančnih ocen kadrovskih potreb, ne da bi bil upravni odbor centra o njih pravočasno 

obveščen; 
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1. ugotavlja, da se je proračun centra povečal z 17 100 000 EUR v letu 2006 na 28 900 

000 EUR v letu 2007; 

2. meni, da je center pomembna ustanova za krepitev in razvoj evropskega nadzora nad 

boleznimi ter za ocenjevanje in obveščanje o obstoječih in nastajajočih grožnjah za zdravje 

ljudi, ki jih prinašajo nalezljive bolezni; 

3. z zadovoljstvom ugotavlja, da je center leta 2007 razvil veliko število proizvodov in storitev 

na področju epidemiologije, nadzora, preprečevanja in obvladovanja nalezljivih bolezni ter 

objavil številna znanstvena poročila; 

4. ugotavlja, da je stopnja prenosov v letu 2006 znašala skoraj 45 % in da v letu 2007, ko je 

bila stopnja prenosov približno 43 %, ni bil storjen večji napredek, kar kaže na težave centra 

pri izvajanju proračuna; 

5. je seznanjen s pripombo Evropskega računskega sodišča, da stopnja sprememb proračuna 

razkriva slabosti v spremljanju izvrševanja proračuna; 

6. je zaskrbljen nad ugotovitvijo Evropskega računskega sodišča, da so takšne razmere v 

nasprotju z načelom enoletnosti in specifikacije; 

7. je seznanjen s pripombo Evropskega računskega sodišča, da čeprav je delovni program 

centra za leto 2007 temeljil na dejavnostih, sprememb proračuna ni spremljala ocena 

njihovega vpliva na delovni program in doseganje ciljev; 

8. je zadovoljen z odgovorom centra, da od leta 2008 posodablja svoj delovni program v 

primeru sprememb proračuna; 

9. je seznanjen s kritiko Evropskega računskega sodišča v zvezi z omejeno zanesljivostjo 

popisa sredstev, ki temelji na razpredelnici; 

10. je zadovoljen, da je center medtem uporabil nov sistem popisa sredstev, ki se bo uporabljal 

za zaključek poslovnih knjig; 

11. je zaskrbljen nad ugotovitvijo Evropskega računskega sodišča, da je center izplačal 

500.000 EUR za obnovitvena dela na stavbi, ki jo je najel za službene prostore, in da so bila 

dela, tako kot leta 2006, dogovorjena z neposrednim sporazumom med centrom in 

lastnikom brez navedbe narave del, rokov in plačilnih pogojev; ugotavlja, da po mnenju 

Evropskega računskega sodišča takšna praksa ni skladna s finančno uredbo in je v nasprotju 

z načelom gospodarnosti; 

12. poziva center, da svoje delovanje nemudoma uskladi s finančno uredbo in načelom 

gospodarnosti ter poroča o ukrepih, sprejetih na podlagi pripomb Evropskega računskega 

sodišča, v poročilu o proračunskem in finančnem upravljanju za leto 2008; 

13. ugotavlja, da je bil dosežen napredek pri izvajanju načrta zaposlovanja v centru, vendar 

poudarja, da si je treba še naprej prizadevati, da bi izpolnili celotno kvoto zaposlenih; 

Ukrepanje v obdobju po prejšnjih razrešnicah 

14. ugotavlja, da je tako kot leta 2006 Evropsko računsko sodišče ugotovilo pomanjkljivosti pri 

izvrševanju proračuna, zlasti glede visoke stopnje prenosa sredstev; 



15. poziva center, da upošteva priporočila Evropskega računskega sodišča, zlasti v zvezi z 

izvajanjem proračuna, ter v letnem poročilu za leto 2008 poroča o sprejetih ukrepih in 

doseženih rezultatih; 

o 

o  o 

16. sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v 

resoluciji z dne 23 aprila 2009 o finančnem poslovodenju in nadzoru agencij EU1. 
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