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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 budgeten för Europeiskt centrum för förebyggande och 
kontroll av sjukdomar 2009 uppgick till 51 miljoner EUR, varav 48,1 miljoner utgörs av 
bidrag från Europeiska unionens budget. 

2. Europaparlamentet understryker att genomförandet av betalningsbemyndigandena 
förbättrades något till 91 procent, vilket motsvarar outnyttjade anslag till ett belopp av 
4,8 miljoner EUR. Parlamentet noterar dock att detta underutnyttjande beror på att 
centrumet har begränsat sin begäran om betalningsbemyndiganden för att minska de 
likvida medlen på sitt bankkonto vid slutet av året, i enlighet med revisionsrättens och 
kommissionens begäran.

3. Europaparlamentet beklagar på nytt, liksom det gjorde i sitt yttrande över ansvarsfrihet 
2008, den höga andelen överföringar, som motsvarade 42 procent av avdelning II och 
63 procent av avdelning III. Parlamentet påminner centrumet om principen om ettårighet. 
Parlamentet kommer att noggrant övervaka budgetgenomförandet 2010 och 2011 när det 
föreslår nivån på EU:s bidrag för 2012.

4. Europaparlamentet anser emellertid att Europeiska centrumet för förebyggande och 
kontroll av sjukdomar är ett viktigt organ för att stärka och utveckla 
EU:s sjukdomsövervakning och för att bedöma och informera om befintliga och nya hot 
mot människors hälsa från smittsamma sjukdomar. Parlamentet påpekar centrumets 
viktiga bidrag när det gällde åtgärder för att bekämpa H1N1-pandemin 2009.

5. Europaparlamentet konstaterar att centrumet under 2009 har kunnat utveckla ett stort antal 
produkter och tjänster när det gäller epidemiologi, övervakning, förebyggande och 
kontroll av smittsamma sjukdomar samt att det har publicerat ett stort antal vetenskapliga 
rapporter.

6. På grundval av de uppgifter som finns tillgängliga anser Europaparlamentet att direktören 
för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar kan beviljas 
ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2009.


