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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 
Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. stelt vast dat de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en 
-bestrijding (het “Centrum”) voor het begrotingsjaar 2018 EUR 58 030 000 bedroeg; 
beklemtoont dat 97,80 % van de begroting van het Centrum uit de begroting van de 
Unie komt;

2. stelt vast dat in het begrotingsjaar 2018 de algemene begrotingsuitvoering voor wat 
vastleggingskredieten betreft 98,53 % bedroeg (een daling van 1,25 % in vergelijking 
met 2017), terwijl de begrotingsuitvoering voor wat betalingskredieten betreft 81,21 % 
bedroeg (een daling van 0,5 % in vergelijking met 2017);

3. herinnert eraan dat het Centrum tot taak heeft reeds aanwezige en zich ontwikkelende 
risico’s voor de menselijke gezondheid als gevolg van overdraagbare ziekten op te 
sporen en te beoordelen, en hiervan melding te doen; beklemtoont dat het Centrum in 
2018 31 formele wetenschappelijke verzoeken van de Commissie in behandeling heeft 
genomen (waarvan er tien waren doorgegeven van de lidstaten), en in totaal 214 
rapporten heeft gepubliceerd, inclusief 35 zogenaamde “rapid risk assessments”, in 
reactie op ziektedreigingen;

4. stelt vast dat de raad van bestuur in 2018 goedkeuring heeft gehecht aan een herzien 
onafhankelijkheidsbeleid voor niet-personeelsleden, en een dienovereenkomstige 
interne procedure heeft vastgesteld;

5. betreurt het dat, wat de uitvoering van het onafhankelijkheidsbeleid van het Centrum 
betreft, niet alle vereiste jaarlijkse belangenverklaringen zijn ingediend, in het bijzonder 
van de leden van de raad van bestuur (96 %) en de leden van het adviesforum (89 %);

6. beklemtoont dat het Centrum zijn derde externe evaluatie in gang heeft gezet 
(gecoördineerd door een uit leden van de raad van bestuur bestaand “steering 
committee”) en dat de resultaten van deze evaluatie voor midden 2019 waren 
aangekondigd;

7. onderstreept dat het Centrum zich moet blijven inzetten voor samenwerking met andere 
agentschappen van de Unie en met internationale organisaties, en voor de dialoog met 
belanghebbenden en met de bevolking;

8. herinnert eraan dat het Centrum, als agentschap van de Unie, een begroting heeft die in 
euro’s is uitgedrukt; stelt vast dat, aangezien het Centrum echter buiten de eurozone (in 
Zweden) gevestigd is, veel van zijn uitgaven in Zweedse kronen (SEK) uitgedrukt is; 
stelt verder vast dat het Centrum blootgesteld is aan wisselkoersschommelingen, 
aangezien het niet alleen bankrekeningen in Zweedse kronen heeft, maar ook bepaalde 
verrichtingen in andere vreemde valuta’s uitvoert;

9. verheugt zich over het feit dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te 
hebben verkregen dat de jaarrekening van het Centrum voor het begrotingsjaar 2018 
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betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn;

10. beveelt op grond van de beschikbare gegevens aan om de directeur van het Europees 
Centrum voor ziektepreventie en ‑bestrijding kwijting te verlenen voor de uitvoering 
van de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2018.


