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1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for 
Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2018
(2019/2079(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Forebyggelse af 
og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2018,

– der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 
2018, med agenturernes svar1,

– der henviser til Revisionsrettens erklæring2 for regnskabsåret 2018 om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. 
artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til centret for 
gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0046/2020),

– der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 
og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20023, særlig 
artikel 208,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 
ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, 
(EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) 
nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/20124, særlig artikel 70,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 851/2004 af 
21. april 2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med 
sygdomme5, særlig artikel 23,

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 
30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i 
artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/20126, 
særlig artikel 108,

1 EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
2 EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
3 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
4 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
5 EUT L 142 af 30.4.2004, s. 1.
6 EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
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– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 
2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og 
Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU, Euratom) 2018/10467, særlig artikel 105,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

– der henviser til udtalelsen fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0065/2020),

1. meddeler direktøren for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med 
Sygdomme decharge for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2018;

2. fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende 
del heraf, til direktøren for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med 
Sygdomme, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de 
offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

7 EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.



RR\1200327DA.docx 5/17 PE639.915v02-00

DA

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og 
Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2018
(2019/2079(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Center for Forebyggelse af 
og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2018,

– der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 
2018, med agenturernes svar1,

– der henviser til Revisionsrettens erklæring2 for regnskabsåret 2018 om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. 
artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til centret for 
gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0046/2020),

– der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 
og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20023, særlig 
artikel 208,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 
ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, 
(EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) 
nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/20124, særlig artikel 70,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 851/2004 af 
21. april 2004 om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med 
sygdomme5, særlig artikel 23,

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 
30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i 
artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/20126, 
særlig artikel 108,

1 EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
2 EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
3 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
4 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
5 EUT L 142 af 30.4.2004, s. 1.
6 EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
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– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 
2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og 
Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU, Euratom) 2018/10467, særlig artikel 105,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

– der henviser til udtalelsen fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0065/2020),

1. godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Center for Forebyggelse af 
og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2018;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Center 
for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, Rådet, Kommissionen og 
Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende (L-udgaven).

7 EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
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3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for 
gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol 
med Sygdomme for regnskabsåret 2018
(2019/2079(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det 
Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 
2018,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

– der henviser til udtalelsen fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0065/2020),

A. der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Center for Forebyggelse af 
og Kontrol med Sygdomme ("centret") for regnskabsåret 2018 ifølge dets opgørelse 
over indtægter og udgifter1 var på 58 030 000 EUR, hvilket svarer til et lille fald på 
0,02 % sammenlignet med 2017; der henviser til, at 97,82 % af centrets budget stammer 
fra Unionens budget2;

B. der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om centrets årsregnskab for 
regnskabsåret 2018 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig 
sikkerhed for, at centrets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er 
lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1. bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2018 
resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 98,53 %, hvilket er et fald på 1,25 % i 
forhold til 2017; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 
81,21 %, hvilket er et lille fald på 0,50 % i forhold til året før;

Performance 

2. noterer sig, at centret i sit samlede programmeringsdokument for 2019 anvender flere 
centrale resultatindikatorer (KPI'er) til at evaluere den merværdi, som dets aktiviteter 
tilfører, og den liste over centrale resultatindikatorer, som er indeholdt i 
arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene fra 2015, bl.a. med henblik på at 
forbedre sin budgetforvaltning; bemærker, at centret i 2018 tilføjede 7 KPI'er og 
12 flerårige KPI'er, og at det som led i sin strategi for 2021-2027 systematisk vil 
revidere indikatorerne i 2019;

1 EUT C 160 af 10.5.2019, s. 8.
2 EUT C 160 af 10.5.2019, s. 7. 
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3. noterer sig, at centret i 2018 gennemførte 89 % af de nøgleoutputs, der er angivet i dets 
arbejdsprogram (over målet på 85 %);

4. bemærker, at centret i 2018 påbegyndte en omlægning af sine 
sygdomsovervågningssystemer, outsourcing af sin IT-kapacitet og omstrukturering af 
systemet for tidlig varsling og reaktion og styrkede samarbejdet med sine eksterne 
partnere og andre EU-agenturer;

5. glæder sig over, at centret stadig udveksler bedste praksis og regelmæssigt samarbejder 
med andre agenturer, navnlig Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Det 
Europæiske Lægemiddelagentur og Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika 
og Narkotikamisbrug; bemærker endvidere, at centret deltager i interinstitutionelle 
udbud, der organiseres af andre agenturer; opfordrer kraftigt centret til aktivt at søge 
yderligere og bredere samarbejde med alle EU-agenturerne;

6. bemærker, at der mellem 2018 og 2019 blev foretaget en ekstern evaluering for 
perioden 2013-2017, og at den endelige rapport om denne evaluering forventedes at 
foreligge i juli 2019 og skal fremsendes til Parlamentet, når den er godkendt af centrets 
bestyrelse; opfordrer centret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om 
resultaterne af den eksterne evaluering;

7. minder om, at centret har til opgave at kortlægge, vurdere og formidle oplysninger om 
eksisterende og nye trusler for menneskers sundhed fra smitsomme sygdomme; 
understreger, at centret i 2018 besvarede 31 formelle videnskabelige anmodninger fra 
Kommissionen (hvoraf 10 var fra medlemmer) og offentliggjorde i alt 214 rapporter, 
herunder 35 hurtige risikovurderinger af sygdomstrusler; påpeger, at centret vil spille en 
stadig vigtigere rolle som følge af klimaændringer, efterhånden som grobunden for de 
forskellige patogener ændrer sig, og sygdomme spreder sig til områder, som ikke før har 
været udsat for dem;

8. bemærker, at bestyrelsen i 2018 vedtog en revideret uafhængighedspolitik for ikke-
ansatte og godkendte en tilsvarende intern procedure;

9. beklager for så vidt angår gennemførelsen af centrets uafhængighedspolitik, at ikke alle 
de krævede årlige interesseerklæringer blev indgivet, navnlig af bestyrelsesmedlemmer 
(96 %) og medlemmer af det rådgivende forum (89 %); opfordrer derfor til, at reglerne 
og de interne procedurer overholdes strengt; minder om, at uafhængighed og 
gennemsigtighed er afgørende i betragtning af centrets vigtige opgaver; opfordrer til, at 
der oprettes en mekanisme, der sikrer, at alle udestående og kommende 
interesseerklæringer indgives hurtigst muligt, og opfordrer centret til at overveje ikke at 
tillade medlemmerne at påtage sig deres opgaver, før disse afgørende oplysninger er 
blevet tilvejebragt og kontrolleret;

10. understreger, at centret iværksatte sin tredje eksterne evaluering, som blev koordineret 
af et styringsudvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer, og at resultatet af evalueringen 
forventedes at foreligge i midten af 2019;

11. henleder opmærksomheden på centrets rolle med hensyn til at udvikle værktøjer til 
digitalisering af sundhedssektoren i Unionen, navnlig i tilknytning til håndtering af 
pandemier;
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12. minder om, at centret som EU-agentur har et budget, der er angivet i euro; minder 
endvidere om, at da hjemstedet imidlertid ligger uden for euroområdet (i Sverige), 
afholdes mange af dets udgifter i svenske kroner (SEK); gør desuden opmærksom på, at 
centret er udsat for valutakurssvingninger, eftersom det ikke alene har bankkonti i 
svenske kroner, men også gennemfører visse transaktioner i andre valutaer;

Personalepolitik

13. bemærker, at stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2018 var gennemført med 96,11 %, 
med 173 midlertidigt ansatte ud af de 180 midlertidigt ansatte, som var godkendt i 
henhold til Unionens budget (sammenlignet med 182 godkendte stillinger i 2017); 
bemærker, at der desuden arbejdede 92 kontraktansatte og to udstationerede nationale 
eksperter for centret i 2018;

14. bemærker, at centret har rapporteret en relativt god kønsfordeling for 2018 med hensyn 
til den øverste ledelse (fire mænd og to kvinder) og bestyrelsen (12 mænd og 
15 kvinder);

Udbud

15. anerkender, at anvendelsen af elektroniske udbudsprocedurer, der er baseret på 
Kommissionens GD DIGIT-applikation e-PRIOR, bidrog til at gennemføre 
142 udbudsprocedurer i 2018, og at centret iværksatte fire nye interne elektroniske 
procedurer inden for andre områder for at sikre en hurtigere og mere effektiv proces;

16. noterer sig, at Kommissionen ifølge Revisionsrettens beretning har underskrevet en 
interinstitutionel rammekontrakt med en kontrahent om indkøb af software, licenser og 
levering af IT-konsulenttjenester i 2014, og at centret ikke systematisk kontrollerede de 
priser og stigninger, som rammekontrahenten opkrævede i forhold til leverandørernes 
tilbud og fakturaer; bemærker, at det ifølge centrets svar i praksis var vanskeligt for 
centret at håndhæve denne kontrol, da der ikke var nogen kontraktlig forpligtelse, som 
krævede at den oprindelige pris og stigningen fremgik separat; opfordrer centret til at 
tilpasse forhåndskontrollen under sådanne rammekontrakter og sikre, at der er 
konkurrence i forbindelse med alle indkøb;

17. bemærker, at der ifølge Revisionsrettens beretning blev konstateret lignende svagheder i 
kontrollen med gennemførelsen af en rammekontrakt om levering af konference- og 
multimedieudstyr og -tjenester, og at centret ikke i tilstrækkelig grad havde kontrolleret, 
om der var blevet anvendt en kontraktaftalt rabatsats på produktprislisten for 
kontrahentens største leverandører før indgivelsen af bestillingssedler i forbindelse med 
den pågældende rammekontrakt; bemærker, at centret besluttede ikke at forny 
kontrakten efter udløbsdatoen i oktober 2019, og at denne kontrakt vil blive erstattet af 
en ny interinstitutionel rammekontrakt, der forvaltes af Kommissionen; opfordrer 
centret til at foretage forudgående kontrol af bestillingssedler;

18. bemærker, at ifølge Revisionsrettens beretning var der for så vidt angår to betalinger for 
mødebegivenheder svagheder i strukturen i og dokumentationen af kontroller og 
afstemninger i forbindelse med bestillingssedler, projektydelser og fakturaer; bemærker, 
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at der ifølge centrets svar ikke blev fundet fejl i de to reviderede betalinger, og at centret 
vil gennemgå strukturen og dokumentationen for kontrol og afstemninger i forbindelse 
med møder;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

19. bemærker, at som følge af bemærkningerne og kommentarerne fra 
dechargemyndigheden om, at der mangler en række interesseerklæringer og CV'er fra 
bestyrelsen og det rådgivende forum, har alle medlemmer/suppleanter, som fysisk har 
deltaget i bestyrelsesmøder og rådgivningsforummet og/eller udøvet deres stemmeret, 
indgivet en interesseerklæring; bemærker, at der i 2018 blev foretaget yderligere 
forbedringer i uafhængighedspolitikken for personale og ikke-ansatte, herunder eksterne 
eksperter;  bemærker, at centret offentliggør CV'erne for bestyrelsesmedlemmer, 
ledende medarbejdere og eksterne eksperter;

20. noterer sig centrets eksisterende foranstaltninger til og løbende bestræbelser på at sikre 
gennemsigtighed, forebygge og håndtere interessekonflikter og beskytte 
whistleblowere; bemærker, at ti relevante potentielle interessekonflikter blev 
identificeret og undersøgt yderligere i 2018, hvoraf fem blev identificeret i forbindelse 
med et punkt på dagsordenen for et møde, og at de berørte personer blev anmodet om at 
afholde sig fra at drøfte og stemme om dette dagsordenspunkt; bemærker, at centret 
registrerede møder med lobbyister;

Intern kontrol

21. bemærker, at der i lyset af sidste års bemærkninger og kommentarer fra 
dechargemyndigheden er gennemført to af de tre foranstaltninger i handlingsplanen med 
henblik på at reducere antallet af tilsidesættelser af kontroller og afvigelser fra processer 
og procedurer, og at der i forbindelse med den sidste foranstaltning overvejes en 
permanent løsning vedrørende gebyrer for open access-publikation af artikler i 
tredjelande;

22. bemærker, at der i lyset af sidste års bemærkninger og kommentarer fra 
dechargemyndigheden er blevet udarbejdet udkast til procedurer og skabeloner for 
møder med lægemiddelindustrien, at der er blevet indgået aftalememoranda og 
samarbejdsaftaler med tredjeparter, og at en intern procedure for møder med 
kommercielle organisationer desuden i øjeblikket er ved at blive formelt vedtaget 
internt;

Øvrige bemærkninger

23. bemærker, at centret i april 2018 flyttede til sine nye lokaler, som giver personalet og 
besøgende en sikker, miljøvenlig og omkostningseffektiv arbejdsplads, og at dette var 
en problemfri overgang, der forløb efter tidsplanen;

24. opfordrer centret til at fokusere på at udbrede resultaterne af sin forskning til 
offentligheden og til at nå ud til offentligheden via de sociale medier og andre medier;

o
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o     o

25. henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og 
som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... marts 20203 om agenturernes 
resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

3 Vedtagne tekster, P9_TA-PROV(2020)0000.
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22.1.2020

UDTALELSE FRA UDVALGET OM MILJØ, FOLKESUNDHED OG 
FØDEVARESIKKERHED

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af 
og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2018
(2019/2079(DEC))

Ordfører for udtalelse: Pascal Canfin

FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetkontroludvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. bemærker, at budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med 
Sygdomme ("centret") for regnskabsåret 2018 var på 58 030 000 EUR; understreger, at 
97,80 % af centrets budget stammer fra Unionens budget;

2. bemærker, at den samlede budgetgennemførelse for så vidt angår 
forpligtelsesbevillinger i regnskabsåret 2018 nåede op på 98,53 % (svarende til et fald 
på 1,25 procentpoint i forhold til 2017), mens budgetgennemførelsen for så vidt angår 
betalinger faldt med 0,5 procentpoint i forhold til 2017 og nåede op på 81,21 %;

3. minder om, at centret har til opgave at kortlægge, vurdere og formidle oplysninger om 
eksisterende og nye trusler for menneskers sundhed fra smitsomme sygdomme; 
understreger, at centret i 2018 besvarede 31 formelle videnskabelige anmodninger fra 
Kommissionen (hvoraf 10 var blevet videresendt fra medlemmer) og offentliggjorde i 
alt 214 rapporter, herunder 35 hurtige risikovurderinger af sygdomstrusler; påpeger, at 
centret vil spille en stadig vigtigere rolle som følge af klimaændringer, efterhånden som 
grobunden for de forskellige patogener ændrer sig, og sygdommene spreder sig til 
områder, som ikke før har været udsat for dem;

4. bemærker, at bestyrelsen i 2018 vedtog en revideret uafhængighedspolitik for ikke-
ansatte og godkendte en tilsvarende intern procedure;

5. beklager for så vidt angår gennemførelsen af centrets uafhængighedspolitik, at ikke alle 
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de krævede årlige interesseerklæringer blev indgivet, navnlig af bestyrelsesmedlemmer 
(96 %) og medlemmer af det rådgivende forum (89 %); opfordrer derfor til, at reglerne 
og de interne procedurer overholdes strengt; minder om, at uafhængighed og 
gennemsigtighed er afgørende i betragtning af centrets vigtige opgaver; opfordrer til, at 
der oprettes en mekanisme, der sikrer, at alle udestående og kommende 
interesseerklæringer indgives hurtigst muligt, og opfordrer centret til at overveje ikke at 
tillade medlemmerne at påtage sig deres opgaver, før disse afgørende oplysninger er 
blevet tilvejebragt og kontrolleret;

6. understreger, at centret iværksatte sin tredje eksterne evaluering, som blev koordineret 
af et styringsudvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer, og at resultatet af evalueringen 
forventedes at foreligge i midten af 2019;

7. henleder opmærksomheden på centrets rolle med hensyn til at udvikle værktøjer til 
digitalisering af sundhedssektoren i Unionen, navnlig i tilknytning til håndtering af 
pandemier;

8. understreger, at centret fortsat bør fremme samarbejdet med andre EU-agenturer og 
internationale organisationer og skabe dialog med interessenter og borgere;

9. minder om, at centret som EU-agentur har et budget, der er angivet i euro; minder 
endvidere om, at mange af centrets udgifter afholdes i svenske kroner (SEK), eftersom 
hjemstedet ligger uden for euroområdet (i Sverige); gør desuden opmærksom på, at 
centret er udsat for valutakurssvingninger, eftersom det ikke alene har bankkonti i 
svenske kroner, men også gennemfører visse transaktioner i andre fremmede valutaer;

10. glæder sig over, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at 
centrets årsregnskab for 2018 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige 
og formelt rigtige;

11. anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at direktøren for Det Europæiske 
Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme meddeles decharge for 
gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2018.
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