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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. udtrykker tilfredshed med succesen i det tredje år, hvor Det Europæiske Center for 
Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme har været i drift; konstaterer, at centrets 
budget er steget fra 27 mio. EUR i 2007 til 40,2 mio. EUR i 2008, og understreger, at 
gennemførelsesgraden nåede op på 97 % for forpligtelsesbevillingernes vedkommende;

2. beklager imidlertid, at gennemførelsesgraden for betalinger er lavere end i tidligere år og 
kun udgør 82 % eller 33,2 mio. EUR; konstaterer endvidere, at centret har fremført et 
beløb på 16,2 mio. EUR; minder i denne forbindelse om princippet om etårighed, som er 
fastlagt i rammefinansforordningen for Det Europæiske Fællesskabs organer;

3. noterer sig på denne baggrund centrets bestræbelser på at afslutte de indkøbs- og 
kontraktaktiviteter, der blev indledt i 2008, i begyndelsen af 2009 for at mindske 
fremførslerne;

4. noterer sig bestræbelserne på at gennemføre den godkendte stillingsfortegnelsen med 130 
stillinger i 2008; glæder sig over ansættelsen af yderligere 54 medarbejdere (midlertidigt 
ansatte, kontraktansatte og udlånte nationale eksperter), som bragte antallet af besatte 
stillinger op på 101 ved udgangen af 2008, hvilket vil bidrage til at sikre centrets kapacitet 
til at udføre de opgaver, det har fået overdraget; beklager, at 16 stillinger måtte genopslås;
støtter centrets foranstaltninger til forbedring af situationen; glæder sig over, at centret har 
taget sin interne organisation op til revision;

5. betragter Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme som en 
vigtig institution med henblik på at styrke og udvikle EU’s kontrol med sygdomme samt 
vurdere og oplyse om eksisterende og nye trusler for sundheden i form af smitsomme 
sygdomme; understreger, at en række vigtige resultater viser, at centret i 2008 havde et 
større output og med succes beskæftigede sig med nødvendigheden af en forstærket 
reaktion på truslen fra smitsomme sygdomme i Europa; 

6. bemærker derfor, at centret har konsolideret sine funktioner på folkesundhedsområdet, 
øget kapaciteten af sine sygdomsspecifikke programmer, videreudviklet partnerskaber og 
forbedret sine ledelsesstrukturer;

7. noterer sig de problemer, centret stod over for i 2008 som følge af den manglende aftale 
mellem den svenske regering og centret om et hjemsted; glæder sig over, at der blev 
indgået en aftale i marts 2009; minder den interinstitutionelle arbejdsgruppe om decentrale 
agenturer om, at den bør tage dette emne op helt generelt under sine drøftelser;

8. er på grundlag af de disponible oplysninger af den opfattelse, at der kan meddeles 
decharge til direktøren for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med 
Sygdomme for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2008.


