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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet noterar att ett belopp på 58,2 miljoner EUR ställdes till förfogande 
under 2012 för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar från 
EU:s allmänna budget. Parlamentet noterar att 187 tjänster av 200 hade tillsatts i slutet 
av 2012, och att 91 kontraktsanställda och utsända nationella experter var anställda vid 
centrumet. Parlamentet konstaterar att tillsättningsgraden förbättrats jämfört med 2011.

2. Europaparlamentet gläder sig över revisionsrättens konstaterande att de transaktioner 
som ligger till grund för de årliga räkenskaperna för Europeiskt centrum för 
förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2012 i alla väsentliga avseenden 
är lagliga och korrekta.

3. Europaparlamentet tar del av revisionsrättens kommentarer om transaktionernas 
laglighet och korrekthet samt om de interna kontrollerna och budgetförvaltningen. 
Parlamentet har också tagit del av centrumets svar. Parlamentet välkomnar att centrumet 
självt informerade revisionsrätten i oktober 2011 avseende överskridandet av 
ramkontraktets utgiftstak och bad om råd och vägledning i denna fråga i en anda av 
fullständig transparens. Parlamentet anser att de omedelbara åtgärder som centrumet 
vidtog är lämpliga när det gäller verksamhetens kontinuitet och korrigerande åtgärder. 
Parlamentet noterar att inga medel har gått förlorade och att inga parter har lidit skada. 
Parlamentet konstaterar att centrumet har sett över sin politik för granskning av stödet 
för att garantera att de kostnader som är föremål för ersättningsansökan verkligen är 
berättigade och korrekta. Parlamentet känner till centrumets fleråriga verksamhet, som 
ledde till överföringar på 8,3 miljoner EUR. Parlamentet ber dock centrumet att 
respektera principen om budgetens ettårighet.

4. Europaparlamentet välkomnar centrumets ansträngningar med att fullborda alla 
korrigerande åtgärder som vidtagits till följd av revisionsrättens tidigare kommentarer. 

5. Europaparlamentet är medvetet om att centrumet finansieras med kommissionens 
budget. Parlamentet begär dock att centrumet i sina interna och externa meddelande ska 
tydliggöra att det får medel från EU-budgeten (EU-stöd) i stället för stöd från 
kommissionen.

6. Europaparlamentet rekommenderar på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga 
att den verkställande direktören för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll 
av sjukdomar beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för 
budgetåret 2012.


