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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 Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av 

sjukdomar (nedan centrumet) nästan uteslutande finansieras genom unionens budget. 

Parlamentet noterar vidare att Eftamedlemsstaterna bidrog med 2,97 % av centrumets 

budget för 2015. Parlamentet konstaterar att centrumets budgetgenomförande för 2015 

uppgick till 5 079 604 EUR för en total budget på 58 451 950 EUR som tilldelats av 

kommissionen. 

2. Europaparlamentet noterar att när det gäller centrumets åtagande- och 

betalningsbemyndiganden har åtaganden ingåtts och betalningar gjorts för den största 

delen av de nya anslagen under 2015. Parlamentet konstaterar att genomförandenivån 

var 95,0 % och att beloppet för outnyttjade anslag uppgick till 3,477 miljoner EUR. 

Parlamentet betonar att detta underutnyttjande till största delen hänför sig till de 

outnyttjade inkomster avsatta för särskilda ändamål (centrumets budgetgenomförande 

2014) som återanvändes under 2016. 

3. Europaparlamentet understryker att ebolaepidemin utgjorde ett test för unionens 

beredskapsåtgärder och rättsliga ram, och att hälsosäkerhetskommittén sammanträdde 

regelbundet för att diskutera lämpliga åtgärder baserade på snabba riskbedömningar och 

riktlinjer från centrumet. 

4. Europaparlamentet påminner om att Europaparlamentets och rådets beslut nr 

1082/2013/EU1 ger nödvändiga strukturer för att behandla, samordna och hantera 

allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa i samarbete med 

medlemsstaterna, Världshälsoorganisationen (WHO), centrumet och andra 

internationella parter. 

5. Europaparlamentet konstaterar att systemet för tidig varning och reaktion, som 

inrättades genom beslut nr 1082/2013/EU för att anmäla varningar och rapportera om de 

åtgärder som vidtagits för att bekämpa allvarliga gränsöverskridande hot mot 

människors hälsa, konsekvent har övervakats: 88 anmälningar gjordes under 2015, 

vilket ledde till 280 meddelanden och informationsutbyten, och 37 olika händelser 

behandlades, till exempel ebolaepidemin, tillströmningen av flyktingar, MERS-CoV 

(Middle East respiratory syndrome coronavirus), polio, bristen på medicinska 

motåtgärder, zikaviruset och explosionen av en kemisk fabrik i Kina. Parlamentet 

betonar att alla händelser följdes upp i nära samarbete med centrumet och 

medlemsstaterna. 

6. Europaparlamentet konstaterar att centrumet i samband med sina 

upphandlingsförfaranden särskilt har fokuserat på att säkerställa att alla 

upphandlingsdokument är enhetliga. Parlamentet betonar att centrumets ändrade 

förfarande för upphandling, kontraktstilldelning och bidrag utgör en ytterligare 

                                                 
1 Europaparlamentet och rådets beslut nr 1082/2013/EU av den 22 oktober 2013 om allvarliga 

gränsöverskridande hot mot människors hälsa och om upphävande av beslut nr 2119/98/EG (EUT L 293, 

5.11.2013, s. 1).  
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mekanism för kvalitetskontroll. Parlamentet uppmanar centrumet särskilt att genomföra 

noggranna kontroller av intressekonflikter i samband med upphandling, rekrytering och 

kontraktstilldelning i syfte att öka insynen. 

7. Europaparlamentet uppmanar centrumet att strikt tillämpa de åtgärder som rör 

skönsmässiga befogenheter och uteslutning i offentliga upphandlingar, och att i varje 

enskilt fall göra ordentliga bakgrundskontroller och tillämpa uteslutningskriterier för att 

utestänga företag om det föreligger någon intressekonflikt, något som är ytterst viktigt 

för att skydda unionens ekonomiska intressen. 

8. Europaparlamentet understryker att centrumet bör fortsätta att främja en dialog med 

intressenterna och medborgarna och att föra upp denna dialog bland de prioriteringar 

och verksamheter som ska genomföras. 

9. Europaparlamentet rekommenderar centrumet att utveckla effektindikatorer. 

Parlamentet anser att effektindikatorer är av största vikt för att mäta effektiviteten inom 

centrumet. 

10. Europaparlamentet påminner om att centrumet i egenskap av ett EU-organ har en 

budget som utrycks i euro, men att det har många utgifter i en annan valuta (svenska 

kronor (SEK)) eftersom det är baserat i Sverige, som inte ingår i euroområdet. 

Centrumet exponeras dessutom för fluktuationer i växelkurserna, eftersom det inte 

enbart har bankkonton i svenska kronor, utan också utför vissa transaktioner i andra 

utländska valutor. 

11. Europaparlamentet noterar att till följd av ett beslut från centrumets styrelse ersätter den 

tillförordnade direktören sedan den 1 maj 2015 centrumets direktör tills den nya 

direktören tillträder. 

12. Europaparlamentet rekommenderar på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga 

att direktören för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar 

beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för budgetåret 2015. 
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