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EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. on tyytyväinen tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen 
menestyksekkääseen kolmanteen toimintavuoteen; toteaa, että keskuksen talousarvio oli 
27 miljoonaa euroa vuonna 2007 ja se nousi 40,2 miljoonaan euroon vuonna 2008, ja 
korostaa, että talousarvion maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 97 prosenttia;

2. pahoittelee kuitenkin, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 82 prosenttia eli 
33,2 miljoonaa euroa, mikä on edellisvuosia vähemmän; panee myös merkille, että keskus 
on siirtänyt seuraavalle varainhoitovuodelle 16,2 miljoonan euron määrän; palauttaa tässä 
yhteydessä mieliin vuotuisuusperiaatteen, josta säädetään kaikkiin Euroopan yhteisön 
elimiin sovellettavassa varainhoitoasetuksessa;

3. panee näin ollen merkille keskuksen pyrkimykset saattaa päätökseen vuonna 2008 ja 
vuoden 2009 alussa käynnistetyt hankinta- ja sopimustoimet vähentääkseen siirrettäviä 
määrärahoja;

4. panee merkille toimet, joilla pyritään panemaan täytäntöön hyväksytty henkilöstötaulukko, 
jossa oli 130 tointa vuonna 2008; pitää myönteisenä 54 uuden henkilön palvelukseen 
ottamista (väliaikaisia toimihenkilöitä, sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja kansallisia 
asiantuntijoita), koska sen ansiosta vuoden 2008 lopussa 101 tointa oli täytetty, mikä auttaa 
varmistamaan, että virasto on toimintakykyinen ja kykenee suorittamaan sille annetut 
tehtävät; pitää valitettavana, että 16 palvelukseenottomenettelystä jouduttiin ilmoittamaan 
uudelleen; tukee keskuksen toimia tilanteen parantamiseksi; pitää myönteisenä sitä, että 
keskus tarkistaa sisäistä organisaatiotaan;

5. katsoo, että tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus on tärkeä elin 
pyrittäessä lujittamaan ja kehittämään tautien seurantaa Euroopassa sekä arvioimaan 
infektiosairauksista ihmisten terveydelle aiheutuvia nykyisiä ja uusia uhkia ja 
tiedottamaan niistä; korostaa, että monet keskeiset saavutukset osoittavat, että keskuksen 
toiminta tehostui vuonna 2008 ja se onnistui puuttumaan tarpeeseen tehostaa 
tartuntatautien uhkan torjumista Euroopassa;

6. toteaakin, että keskus vakiinnutti kansanterveyttä koskevat toimintonsa, paransi 
tautikohtaisten ohjelmiensa valmiuksia, kehitti kumppanuuksia edelleen ja paransi 
hallintorakenteitaan;

7. panee merkille keskuksen vuonna 2008 kohtaamat vaikeudet, jotka johtuvat Ruotsin 
hallituksen ja keskuksen välisen toimipaikkasopimuksen puuttumisesta; pitää myönteisenä 
sopimuksen tekemistä maaliskuussa 2009; muistuttaa erillisvirastoja käsittelevälle 
toimielinten väliselle työryhmälle, että sen on syytä käsitellä tätä kysymystä yleisellä 
tasolla keskusteluissaan;

8. katsoo käytettävissä olevien tietojen perusteella, että tautien ehkäisyn ja valvonnan 
eurooppalaisen keskuksen johtajalle voidaan myöntää vastuuvapaus keskuksen 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2008.


