
PA\758883SL.doc PE416.687v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 










 2009

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

2008/2268(DEC)

23.12.2008

OSNUTEK MNENJA
Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in 
obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2007
(SEC(2008)2359 - C6-0441/2008 - 2008/2268(DEC))

Poročevalec: Péter Olajos

Adlib Express Watermark



PE416.687v01-00 2/3 PA\758883SL.doc

SL

PA_NonLeg

Adlib Express Watermark



PA\758883SL.doc 3/3 PE416.687v01-00

SL

POBUDE

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

1. izraža zadovoljstvo z uspešnim polnim drugim letom delovanja Evropskega centra za 
preprečevanje in obvladovanje bolezni, ki ga je zaznamovalo tudi učinkovito izvrševanje 
proračuna za leto 2007, tako glede obveznosti kot plačil;

2. meni, da je Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni pomembna 
ustanova za krepitev in razvoj evropskega nadzora nad boleznimi, za ocenjevanje in 
obveščanje o tekočih in nastajajočih grožnjah za zdravje ljudi, ki jih prinašajo nalezljive 
bolezni;

3. z zadovoljstvom ugotavlja, da je center leta 2007 uspel razviti veliko število produktov in 
storitev na področju epidemiologije, nadzora, preprečevanja in kontrole nalezljivih bolezni 
ter objavil številna znanstvena poročila;

4. ugotavlja, da je bil dosežen napredek pri izvajanju načrta zaposlovanja, vendar poudarja, 
da si je treba še naprej prizadevati, da bi izpolnili celotno kvoto zaposlenih;

5. opozarja na poročilo Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega centra za 
preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2007 z odgovori centra, in 
poziva agencijo, naj sprejme potrebne ukrepe za odpravo pomanjkljivosti;

6. na podlagi razpoložljivih podatkov meni, da se direktorici Evropskega centra za 
preprečevanje in obvladovanje bolezni lahko podeli razrešnica glede izvrševanja 
proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko 
leto 2007.
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