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  DA 

Ændringsforslag   1 

Notis Marias 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 1 

 
Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

1. bemærker, at Det Europæiske 

Center for Forebyggelse af og Kontrol med 

Sygdomme ("centret") næsten udelukkende 

er finansieret over Unionens budget; 

bemærker også, at EFTA's medlemsstater 

bidrog med 2,97 % af centrets budget for 

2015; anerkender, at centret i 2015 havde 

et resultat på 5 079 604 EUR af et samlet 

budget på 58 451 950 EUR betalt fra 

Kommissionen; 

1. bemærker, at Det Europæiske 

Center for Forebyggelse af og Kontrol med 

Sygdomme ("centret"), hvis mål er at 

styrke EU's forsvar mod 

infektionssygdomme, næsten udelukkende 

er finansieret over Unionens budget; 

bemærker også, at EFTA's medlemsstater 

bidrog med 2,97 % af centrets budget for 

2015; anerkender, at centret i 2015 havde 

et resultat på 5 079 604 EUR af et samlet 

budget på 58 451 950 EUR betalt fra 

Kommissionen; 

Or. el 

 

Ændringsforslag   2 

Eleftherios Synadinos 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 3 

 
Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

3. understreger, at ebolaepidemien 

fungerede som prøvesag for Unionens 

beredskab og juridiske rammer, og at 

Udvalget for Sundhedssikkerhed mødtes 

regelmæssigt for at drøfte passende 

foranstaltninger baseret på 

risikovurderinger og vejledning fra centret; 

3. understreger, at ebolaepidemien 

fungerede som prøvesag for 

gennemførelsen af Unionens beredskab og 

juridiske rammer, og at Udvalget for 

Sundhedssikkerhed mødtes regelmæssigt 

for at drøfte passende foranstaltninger 

baseret på risikovurderinger og vejledning 

fra centret; 

Or. el 

 

Ændringsforslag   3 

Notis Marias 

 

Udkast til udtalelse 
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Punkt 3 

 
Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

3. understreger, at ebolaepidemien 

fungerede som prøvesag for Unionens 

beredskab og juridiske rammer, og at 

Udvalget for Sundhedssikkerhed mødtes 

regelmæssigt for at drøfte passende 

foranstaltninger baseret på 

risikovurderinger og vejledning fra centret; 

3. konstaterer, at ebolaepidemien 

fungerede som prøvesag for Unionens 

beredskab og juridiske rammer, og at 

Udvalget for Sundhedssikkerhed mødtes 

regelmæssigt for at drøfte passende 

foranstaltninger baseret på 

risikovurderinger og vejledning fra centret; 

Or. el 

 

Ændringsforslag   4 

Notis Marias 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 

 
Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

5. anerkender, at systemet for tidlig 

varsling og reaktion, som blev etableret 

ved afgørelse nr. 1082/2013/EU med 

henblik på at rapportere varslinger og 

foranstaltninger truffet til bekæmpelse af 

alvorlige grænseoverskridende 

sundhedstrusler, har været konstant 

overvåget; gør opmærksom på, at der i 

2015 var 88 varslinger, hvilket resulterede i 

280 meddelelser og 

informationsudvekslinger, og 37 

forskellige begivenheder, der blev 

behandlet, f.eks. ebolaepidemien, 

tilstrømningen af flygtninge, Middle East 

respiratory syndrome coronavirus (MERS-

CoV), polio, manglen på medicinske 

modforanstaltninger, zikavirussen, og 

eksplosionen af en kemisk fabrik i Kina; 

understreger, at alle begivenheder blev 

fulgt op i tæt samarbejde med centret og 

medlemsstaterne; 

5. konstaterer, at systemet for tidlig 

varsling og reaktion, som blev etableret 

ved afgørelse nr. 1082/2013/EU med 

henblik på at rapportere varslinger og 

foranstaltninger truffet til bekæmpelse af 

alvorlige grænseoverskridende 

sundhedstrusler, har været konstant 

overvåget; gør opmærksom på, at der i 

2015 var 88 varslinger, hvilket resulterede i 

280 meddelelser og 

informationsudvekslinger, og 37 

forskellige begivenheder, der blev 

behandlet, f.eks. ebolaepidemien, 

tilstrømningen af flygtninge, Middle East 

respiratory syndrome coronavirus (MERS-

CoV), polio, manglen på medicinske 

modforanstaltninger, zikavirussen, og 

eksplosionen af en kemisk fabrik i Kina; 

understreger, at alle begivenheder blev 

fulgt op i tæt samarbejde med centret og 

medlemsstaterne; 

Or. el 

 

Ændringsforslag   5 
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  DA 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 a (nyt) 

 
Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 5a. bemærker, at centret med hensyn 

til sine indkøbsprocedurer har sat særlig 

fokus på at sikre sammenhæng i 

udbudsmaterialet; understreger, at 

centrets reviderede udvalg for indkøb, 

kontrakter og tilskud sikrer en 

supplerende kvalitetskontrolmekanisme; 

opfordrer navnlig centret til at foretage en 

omhyggelig kontrol af interessekonflikter 

i forbindelse med udbud, indgåelse af 

offentlige indkøbsaftaler, ansættelse og 

kontrakter med henblik på at styrke 

gennemsigtigheden; 

Or. it 

 

Ændringsforslag   6 

Michèle Rivasi 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 a (nyt) 

 
Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 5a. minder om, at centret kan tildele 

tilskud til institutioner og enkeltpersoner, 

og opfordrer centret til at fremme 

uafhængig forskning i de vacciner, for 

hvilke der er sat spørgsmålstegn ved 

sikkerheden i flere medlemsstater; 

påpeger, at gennemsigtigheden af kliniske 

data, lægemiddelovervågning og 

overvågning af bivirkninger fra vacciner 

også bør styrkes i samarbejde mellem Det 

Europæiske Lægemiddelagentur og 

centret; 

Or. en 
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Ændringsforslag   7 

Jasenko Selimovic 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 a (nyt) 

 
Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 5a. anbefaler centret at forelægge et 

fælles strategidokument, der 

anvender andre EU-agenturers 

erfaringer, og som bør indeholde 

overvågningsindikatorer vedrørende 

personaleudvikling og politik for 

outsourcing; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   8 

Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 b (nyt) 

 
Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 5b. anmoder centret om at sikre en 

stringent anvendelse af 

foranstaltningerne vedrørende 

skønsbeføjelser og udelukkelse i offentlige 

udbud og om at sikre, at der i hvert enkelt 

tilfælde foretages en passende 

baggrundskontrol, samt at 

udelukkelseskriterierne anvendes til at 

udelukke virksomheder, hvis der 

foreligger en interessekonflikt, idet dette 

er af afgørende betydning for at beskytte 

Unionens finansielle interesser; 

Or. it 

 

Ændringsforslag   9 

Jasenko Selimovic 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 b (nyt) 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 5b. understreger, at centret fortsat bør 

fremme dialog med interessenter og 

borgere og indarbejde den som led i de 

prioriteter og aktiviteter, der skal 

gennemføres; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   10 

Jasenko Selimovic 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 5 c (nyt) 

 
Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

 5c. anbefaler centret at udvikle 

konsekvensindikatorer; mener, at 

sådanne konsekvensindikatorer et et 

afgørende instrument til måling 

af centrets effektivitet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag   11 

Eleftherios Synadinos 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 6 

 
Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

6. minder om, at centret som EU-

agentur har et budget, som er udtrykt i 

euro; gør opmærksom på, at da det 

imidlertid er beliggende i Sverige, og 

dermed i et land uden for euroområdet, er 

en del af centrets udgifter afholdt i svenske 

kroner (SEK); gør desuden opmærksom på, 

at centret er eksponeret for 

valutakurssvingninger, eftersom det ikke 

alene har bankkonti i svenske kroner, men 

også udfører visse transaktioner i andre 

valutaer; 

6. minder om, at centret som EU-

agentur har et budget, som er udtrykt i 

euro; gør opmærksom på, at da det 

imidlertid er beliggende i Sverige, og 

dermed i et land uden for euroområdet, er 

en del af centrets udgifter afholdt i svenske 

kroner (SEK); gør desuden opmærksom på, 

at centret er eksponeret for usædvanlige, 

uforudsete og uforudsigelige 

valutakurssvingninger, eftersom det ikke 

alene har bankkonti i svenske kroner, men 

også udfører visse transaktioner i andre 

valutaer; 
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Or. el 

 

Ændringsforslag   12 

Notis Marias 

 

Udkast til udtalelse 

Punkt 8 

 
Udkast til udtalelse Ændringsforslag 

8. anbefaler på grundlag af de 

foreliggende oplysninger, at direktøren for 

Det Europæiske Center for Forebyggelse af 

og Kontrol med Sygdomme meddeles 

decharge for gennemførelsen af centrets 

budget for regnskabsåret 2015. 

8. anbefaler på grundlag af de 

foreliggende oplysninger udsættelse af 

meddelelse af decharge til direktøren for 

Det Europæiske Center for Forebyggelse af 

og Kontrol med Sygdomme for 

gennemførelsen af centrets budget for 

regnskabsåret 2015. 

Or. el 

 


