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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetkontroludvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. bemærker, at budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med 
Sygdomme (i det følgende benævnt "centret") for regnskabsåret 2018 var 
58 030 000 EUR; understreger, at 97,80 % af centrets budget stammer fra Unionens 
budget;

2. bemærker, at den samlede budgetgennemførelse for så vidt angår 
forpligtelsesbevillinger i regnskabsåret 2018 nåede op på 98,53 % (svarende til et fald 
på 1,25 procentpoint i forhold til 2017), mens budgetgennemførelsen for så vidt angår 
betalinger faldt med 0,5 procentpoint i forhold til 2017 og nåede op på 81,21 %;

3. minder om, at centret har til opgave at kortlægge, vurdere og formidle oplysninger om 
eksisterende og nye trusler for menneskers sundhed fra smitsomme sygdomme; 
understreger, at centret i 2018 besvarede 31 formelle videnskabelige anmodninger fra 
Kommissionen (hvoraf 10 var blevet videresendt fra medlemslandene) og 
offentliggjorde i alt 214 rapporter, herunder 35 hurtige risikovurderinger af 
sygdomstrusler;

4. bemærker, at bestyrelsen i 2018 vedtog en revideret uafhængighedspolitik for ikke-
ansatte og godkendte en tilsvarende intern procedure;

5. beklager for så vidt angår gennemførelsen af centrets uafhængighedspolitik, at ikke alle 
de krævede årlige interesseerklæringer blev indgivet, navnlig af bestyrelsesmedlemmer 
(96 %) og medlemmer af det rådgivende forum (89 %);

6. understreger, at centret iværksatte sin tredje eksterne evaluering, som blev koordineret 
af et styringsudvalg bestående af bestyrelsesmedlemmerne, og at resultatet af 
evalueringen forventedes at foreligge i midten af 2019;

7. understreger, at centret fortsat bør fremme samarbejdet med andre EU-agenturer og 
internationale organisationer og skabe dialog med interessenter og borgere;

8. minder om, at centret som EU-agentur har et budget, der er angivet i euro; minder 
endvidere om, at da hjemstedet imidlertid ligger uden for euroområdet (i Sverige), 
afholdes mange af dets udgifter i svenske kroner (SEK); gør desuden opmærksom på, at 
centret er udsat for valutakurssvingninger, eftersom det ikke alene har bankkonti i 
svenske kroner, men også gennemfører visse transaktioner i andre fremmede valutaer;

9. glæder sig over, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at 
centrets årsregnskab for regnskabsåret 2018 er rigtigt, og at de underliggende 
transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

10. anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at direktøren for Det Europæiske 
Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme meddeles decharge for 
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gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2018.


