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1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2018. aasta eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise kohta
(2019/2079(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2018. aasta lõplikku 
raamatupidamisaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2018 kohta koos 
asutuste vastustega1,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust2 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust keskuse tegevusele 
heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05761/2020 – C9-0046/2020),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust 
(EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002)3, eriti selle artiklit 208,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, 
Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid 
ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 
1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 
223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)4, eriti selle artiklit 70,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 
851/2004 (millega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus)5, eriti selle 
artiklit 23,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 
1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)6, eriti selle 
artiklit 108,

1 ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
2 ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
3 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
4 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
5 ELT L 142, 30.4.2004, lk 1.
6 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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– võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 
raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu 
ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 707, eriti 
selle artiklit 105,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0065/2020),

1. annab heakskiidu Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse direktori tegevusele 
keskuse 2018. aasta eelarve täitmisel;

2. esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle 
lahutamatu osa, Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse direktorile, nõukogule, 
komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu 
Teatajas (L-seerias).

7 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
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2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2018. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemise kohta
(2019/2079(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2018. aasta lõplikku 
raamatupidamisaruannet,

– võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet ELi asutuste eelarveaasta 2018 kohta koos 
asutuste vastustega1,

– võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud 
kontrollikoja kinnitavat avaldust2 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

– võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2020. aasta soovitust keskuse tegevusele 
heakskiidu andmise kohta 2018. aasta eelarve täitmisel (05761/2020 – C9-0046/2020),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust 
(EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002)3, eriti selle artiklit 208,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, 
Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid 
ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 
1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 
223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)4, eriti selle artiklit 70,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 
851/2004 (millega asutatakse haiguste ennetuse ja tõrje Euroopa keskus)5, eriti selle 
artiklit 23,

– võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 
1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)6, eriti selle 
artiklit 108,

1 ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
2 ELT C 417, 11.12.2019, lk 1.
3 ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
4 ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
5 ELT L 142, 30.4.2004, lk 1.
6 ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
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– võttes arvesse komisjoni 18. detsembri 2018. aasta delegeeritud määrust (EL) 2019/715 
raamfinantsmääruse kohta asutustele, mis on asutatud Euroopa Liidu toimimise lepingu 
ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu alusel ning millele osutatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 artiklis 707, eriti 
selle artiklit 105,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0065/2020),

1. annab heakskiidu Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2018. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Haiguste Ennetamise ja Tõrje 
Euroopa Keskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada 
selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

7 ELT L 122, 10.5.2019, lk 1.
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3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2018. aasta 
eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa
(2019/2079(DEC))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse oma otsust Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2018. aasta 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 100 ja V lisa,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0065/2020),

A. arvestades, et Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (edaspidi „keskus“) 
tulude ja kulude aruande1 kohaselt oli keskuse 2018. aasta lõplik eelarve 58 030 000 
eurot, mis tähendab 2017. aastaga võrreldes eelarve vähenemist 0,02 %; arvestades, et 
97,82 % keskuse eelarvest tuleb liidu eelarvest2;

B. arvestades, et kontrollikoda märgib oma aruandes keskuse eelarveaasta 2018 
raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava 
kindluse selle kohta, et keskuse raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning 
selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1. märgib rahuloluga, et 2018. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel 
oli eelarve täitmise määr 98,53 %, mis on 2017. aastaga võrreldes 1,25 % väiksem; 
märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 81,21 %, mis on eelnenud aastaga 
võrreldes veidi (0,50 %) madalam;

Tulemuslikkus 

2. märgib, et keskus kasutab oma tegevuse lisaväärtuse hindamiseks ja eelarvehalduse 
parandamiseks mitut 2019.–2021. aasta ühtses programmdokumendis toodud 
võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajat ja muu hulgas ka komisjoni 2015. aasta 
töödokumendis esitatud peamiste tulemusnäitajate loetelu; märgib, et 2018. aastal lisas 
keskus 7 tulemuslikkuse põhinäitajat ja 12 mitmeaastast tulemuslikkuse põhinäitajat 
ning vaatab näitajad oma aastaid 2021–2027 hõlmava pikaajalise strateegia raames 
2019. aastal süstemaatiliselt läbi;

3. märgib, et 2018. aastal viis keskus ellu 89 % oma tööprogrammis esitatud peamistest 
väljunditest (ületades 85 % eesmärki);

1 ELT C 160, 10.5.2019, lk 8.
2 ELT C 160, 10.5.2019, lk 7. 
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4. tõdeb, et keskus alustas 2018. aastal oma haiguste järelevalvesüsteemide 
ümberkorraldamist, IT-suutlikkuse sisseostmist ning varajase hoiatamise ja 
reageerimise süsteemi ümberkorraldamist ja tugevdas koostööd oma välispartnerite ja 
muude liidu ametitega;

5. väljendab heameelt asjaolu üle, et keskus jätkab parimate tavade jagamist ja teeb 
korrapäraselt koostööd teiste ametitega, eelkõige Euroopa Toiduohutusameti, Euroopa 
Ravimiameti ning Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskusega; võtab 
ühtlasi teadmiseks, et keskus osaleb teiste ametite korraldatavates 
institutsioonidevahelistes hangetes; soovitab keskusel tungivalt püüda igati teha kõigi 
liidu ametitega veel rohkem ja ulatuslikumat koostööd;

6. märgib, et perioodi 2013–2017 kohta viidi aastatel 2018 ja 2019 läbi välishindamine 
ning lõpparuannet selle hindamise kohta oodati 2019. aasta juulis ja see tuleb edastada 
parlamendile, kui keskuse haldusnõukogu on selle heaks kiitnud; palub keskusel anda 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile välishindamise 
tulemustest aru;

7. tuletab meelde, et keskuse ülesanne on teha kindlaks, milliseid ohte nakkushaigused 
inimeste tervisele praegu tekitavad ja millised ohud võivad tekkida edaspidi, ning neid 
ohte hinnata ja neist teavitada; rõhutab, et 2018. aastal täitis keskus 31 komisjoni 
ametlikku teadusliku arvamuse taotlust (millest 10 olid esitanud Euroopa Parlamendi 
liikmed) ja avaldas kokku 214 aruannet, sealhulgas 35 riskide kiirhinnangut, milles 
käsitleti haigusohte; juhib tähelepanu sellele, et keskuse roll muutub kliimamuutustega 
seoses üha olulisemaks, kuna patogeenide kasvualad muutuvad ja haigused levivad 
aladele, kus neid ei ole varem esinenud;

8. märgib, et 2018. aastal võttis haldusnõukogu vastu mittekoosseisulistele töötajatele 
kohaldatava muudetud sõltumatuspoliitika ja kinnitas vastava sisemenetluse;

9. peab keskuse sõltumatuspoliitika rakendamist silmas pidades kahetsusväärseks, et mitte 
kõik ei esitanud nõutavaid iga-aastaseid huvide deklaratsioone, eriti haldusnõukogu 
liikmed (96 %) ja nõuandva kogu liikmed (89 %); nõuab seetõttu nõuete ja 
sisemenetluste ranget järgimist; tuletab meelde, et keskuse tähtsaid ülesandeid 
arvestades on sõltumatus ja läbipaistvus ülimalt tähtis; nõuab mehhanismi, mis tagaks, 
et kõik veel esitamata ja tulevased huvide deklaratsioonid esitatakse viivitamata, ning 
palub keskusel kaaluda võimalust mitte lubada liikmetel oma ülesandeid täita enne, kui 
see oluline teave on esitatud ja kontrollitud;

10. rõhutab, et keskus algatas kolmanda välishindamise, mida koordineeris haldusnõukogu 
liikmetest koosnev juhtkomitee, ning et hindamise tulemust oodati 2019. aasta 
keskpaigaks;

11. juhib tähelepanu keskuse rollile tervishoiu digiteerimise vahendite väljatöötamisel 
liidus, eelkõige seoses pandeemiate tõrjumisega;

12. tuletab meelde, et kuna keskus on liidu amet, on selle eelarve koostatud eurodes; kuna 
keskus asub aga väljaspool euroala (Rootsis), tekib suur osa selle kuludest Rootsi 
kroonides (SEK); märgib lisaks, et keskusele avaldab mõju vahetuskursi kõikumine, 



RR\1200327ET.docx 9/16 PE639.915v02-00

ET

sest tal mitte ainult ei ole pangaarved Rootsi kroonides, vaid ta teeb teatavaid tehinguid 
ka muudes välisvaluutades;

Personalipoliitika

13. märgib, et 31. detsembril 2018. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud 96,11 %, 
kusjuures liidu eelarves kinnitatud 180 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 173 
(2017. aastal oli kinnitatud ametikohti 182); märgib, et 2018. aastal töötas keskuse 
heaks ka 92 lepingulist töötajat ja kaks lähetatud riiklikku eksperti;

14. märgib, et keskuse teatel oli tippjuhtide hulgas (4 meest ja 2 naist) ja haldusnõukogu 
liikmete seas (12 meest ja 15 naist) sooline tasakaal 2018. aastal suhteliselt hea;

Hanked

15. tõdeb, et komisjoni informaatika peadirektoraadi e-PRIORi rakendusel põhinevate 
elektrooniliste töövoogude kasutamine hangetes aitas 2018. aastal lõpule viia 142 
hankemenetlust ning keskus võttis kasutusele neli uut sisemist elektroonilist töövoogu 
muudes valdkondades, et tagada kiiremad ja tõhusamad protsessid;

16. märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt allkirjastas komisjon 2014. aastal ühe 
töövõtjaga institutsioonidevahelise raamlepingu tarkvara ja litsentside soetamiseks ning 
sellealaseks IT-nõustamisteenuste osutamiseks, kuid keskus ei kontrollinud 
süstemaatiliselt hindu ega vahendustasusid, mida raamlepingu sõlminud töövõtja 
tarnijate hinnapakkumistele ja arvetele lisas; märgib, et keskuse vastuse kohaselt oli tal 
praktikas raske selliseid kontrolle jõustada, sest puudus lepinguline kohustus esitada 
esialgne hind ja vahendustasu eraldi; kutsub keskust üles kohandama raamlepingute 
eelkontrolli ja tagama, et kõik hanked põhineksid konkurentsil;

17. märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt leiti sarnaseid kontrollipuudusi ka 
konverentsi- ja multimeediaseadmete ja -teenuste pakkumise raamlepingu rakendamisel 
ning keskus ei kontrollinud selle raamlepinguga seoses piisavalt, kas töövõtja 
põhitarnijate toodete hinnakirja suhtes oli enne tellimislehtede saatmist kohaldatud 
lepingulist diskontomäära; märgib, et keskus otsustas seda lepingut pärast selle 
lõppemist 2019. aasta oktoobris mitte pikendada ning see asendatakse uue 
institutsioonidevahelise raamlepinguga, mida haldab komisjon; palub keskusel 
tellimislehtede eelkontrolle kohandada;

18. märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt leiti kahe konverentse puudutava makse puhul 
puudusi tellimislehtede, üleantud dokumentide ja arvete kontrolli ja kooskõlastava 
võrdlemise ülesehituses ja dokumenteerimises; märgib, et keskuse vastuse kohaselt ei 
leitud kahes auditeeritud makses vigu ning keskus vaatab läbi koosolekuteks 
kehtestatud kontrollide struktuuri ja dokumendid ning olemasolevad võrdlusandmed 
seoses konverentsidega;

Huvide konfliktide ennetamine ja ohjamine ning läbipaistvus

19. märgib eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni 
tähelepanekute ja märkuste põhjal, mis on seotud teatavate huvide deklaratsioonide ning 
haldusnõukogu ja nõuandefoorumi elulookirjelduste puudumisega, et kõik 
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liikmed/asendusliikmed, kes osalesid füüsiliselt haldusnõukogu ja nõuandefoorumi 
koosolekutel ja/või kasutasid hääleõigust, on huvide deklaratsiooni esitanud; märgib, et 
2018. aastal parandati veelgi töötajate ja koosseisuväliste töötajate, sealhulgas 
välisekspertide sõltumatuse poliitikat; märgib, et keskus avaldab haldusnõukogu 
liikmete, kõrgema juhtkonna liikmete ja välisekspertide elulookirjeldused;

20. võtab teadmiseks keskuse kehtestatud meetmed ja tehtavad jõupingutused, mille 
eesmärk on tagada läbipaistvus, huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning 
rikkumisest teatajate kaitse; märgib, et 2018. aastal tuvastati ja uuriti täiendavalt 10 
võimalikku huvide konflikti, millest 5 tuvastati seoses koosoleku päevakorrapunktiga, 
ning et asjaomastel isikutel paluti hoiduda selle päevakorrapunkti arutamisest ja 
hääletusest; märgib, et keskus registreeris kohtumised lobistidega;

Sisekontroll

21. märgib, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni eelmise 
aasta tähelepanekute ja märkuste põhjal on tegevuskava kolmest meetmest kaks 
rakendatud, et vähendada kontrollide tühistamise arvu ning kõrvalekaldeid protsessidest 
ja menetlustest, ning et ülejäänud meetmete puhul, mis on seotud avatud juurdepääsu 
tasudega artiklite avaldamise eest kolmandates riikides, otsitakse püsivat lahendust;

22. märgib, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni eelmise 
aasta märkuste ja tähelepanekute põhjal on koostatud esialgsed menetlused ja vormid, 
mis käsitlevad kohtumisi ravimitööstusega ning vastastikuse mõistmise memorandumite 
ja koostöölepingute sõlmimist kolmandate isikutega, ning et lisaks sellele on praegu 
käsil kohtumisi kaubandusorganisatsioonidega käsitleva sisekorra ametlik asutusesisene 
heakskiitmine;

Muud märkused

23. märgib, et keskus kolis 2018. aasta aprillis uutesse ruumidesse, mis pakuvad töötajatele 
ja külastavatele sidusrühmadele ohutut, keskkonnasõbralikku ja kulutõhusat 
töökeskkonda, ning et see oli sujuv ja vastavalt ajakavale toimunud üleminek;

24. kutsub keskust üles keskenduma sellele, et levitada oma teadusuuringute tulemusi 
üldsuse hulgas, ning suhtlema üldsusega sotsiaalmeedia ja muude meediakanalite 
kaudu;

o

o     o

25. viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete 
tähelepanekute osas oma ... märtsi 2020. aasta resolutsioonile3 ametite tulemuste, 
finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

3 Vastuvõetud tekstid, P9_TA-PROV(2020)0000.
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KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise kohta
(2019/2079(DEC))

Arvamuse koostaja: Pascal Canfin

ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval 
eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (edaspidi „keskus“) 
2018. aasta eelarve oli 58 030 000 eurot; rõhutab, et 97,80 % keskuse 
eelarvevahenditest saadakse liidu eelarvest;

2. märgib, et 2018. aastal oli kulukohustuste assigneeringute üldine täitmismäär 98,53 % 
(mis on 2017. aastaga võrreldes 1,25 protsendipunkti madalam), samas kui maksete 
assigneeringute täitmise määr oli 81,21 %, mis on 2017. aastaga võrreldes 
0,5 protsendipunkti madalam;

3. tuletab meelde, et keskuse ülesanne on teha kindlaks, milliseid ohte nakkushaigused 
inimeste tervisele praegu tekitavad ja millised ohud võivad tekkida edaspidi, ning neid 
ohte hinnata ja neist teavitada; rõhutab, et 2018. aastal täitis keskus 31 komisjoni 
ametlikku teadusliku arvamuse taotlust (millest 10 olid esitanud Euroopa Parlamendi 
liikmed) ja avaldas kokku 214 aruannet, sealhulgas 35 riskide kiirhinnangut, milles 
käsitleti haigusohte; juhib tähelepanu sellele, et keskuse roll muutub kliimamuutustega 
seoses üha olulisemaks, kuna patogeenide kasvualad muutuvad ja haigused levivad 
aladele, kus neid ei ole varem esinenud;

4. märgib, et 2018. aastal võttis haldusnõukogu vastu mittekoosseisulistele töötajatele 
kohaldatava muudetud sõltumatuspoliitika ja kinnitas vastava sisemenetluse;

5. peab keskuse sõltumatuspoliitika rakendamist silmas pidades kahetsusväärseks, et mitte 
kõik ei esitanud nõutavaid iga-aastaseid huvide deklaratsioone, eriti haldusnõukogu 
liikmed (96 %) ja nõuandva kogu liikmed (89 %); nõuab seetõttu nõuete ja 
sisemenetluste ranget järgimist; tuletab meelde, et keskuse tähtsaid ülesandeid 
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arvestades on sõltumatus ja läbipaistvus ülimalt tähtis; nõuab mehhanismi, mis tagaks, 
et kõik veel esitamata ja tulevased huvide deklaratsioonid esitatakse viivitamata, ning 
palub keskusel kaaluda võimalust mitte lubada liikmetel oma ülesandeid täita enne, kui 
see oluline teave on esitatud ja kontrollitud;

6. rõhutab, et keskus algatas kolmanda välishindamise, mida koordineeris haldusnõukogu 
liikmetest koosnev juhtkomitee, ning et hindamise tulemust oodati 2019. aasta 
keskpaigaks;

7. juhib tähelepanu keskuse rollile tervishoiu digiteerimise vahendite väljatöötamisel 
liidus, eelkõige seoses pandeemiate tõrjumisega;

8. rõhutab, et keskus peaks ka edaspidi edendama koostööd teiste liidu ametite ja 
rahvusvaheliste organisatsioonidega ning toetama sidusrühmade ja kodanikega peetavat 
arutelu;

9. tuletab meelde, et kuna keskus on liidu amet, on selle eelarve koostatud eurodes; kuna 
aga keskus asub väljaspool euroala (Rootsis), tekib suur osa selle kuludest Rootsi 
kroonides (SEK); märgib lisaks, et keskusele avaldab mõju vahetuskursi kõikumine, 
sest tal mitte ainult ei ole pangaarved Rootsi kroonides, vaid ta teeb teatavaid tehinguid 
ka muudes välisvaluutades;

10. väljendab rahulolu kontrollikoja kinnituse üle, et ta sai piisava kindluse keskuse 
2018. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ning selle aluseks olevate 
tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

11. soovitab olemasolevate andmete põhjal anda heakskiidu Haiguste Ennetamise ja Tõrje 
Euroopa Keskuse direktori tegevusele keskuse 2018. aasta eelarve täitmisel.
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