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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 2019 var på 59 260 000 EUR, og at 98,2 % af dette budget 
stammer fra Unionens budget;

2. bemærker, at den samlede budgetgennemførelse med hensyn til forpligtelsesbevillinger 
i 2019 var på 99,23 % (hvilket svarer til en stigning på 0,7 procentpoint i forhold til 
2018), mens budgetgennemførelsen for så vidt angår betalinger steg en smule og nåede 
op på 81,41 %;

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 2019 besvarede 34 formelle videnskabelige anmodninger fra 
Kommissionen (hvoraf ti var blevet videresendt fra medlemslandene) og offentliggjorde 
i alt 219 rapporter, herunder 24 hurtige risikovurderinger af sygdomstrusler; 

4. bemærker, at bestyrelsen i 2019 godkendte centrets ajourførte interne kontrolrammer og 
dets adfærdskodeks samt centrets uafhængighedspolitik for så vidt angår dets personale 
og finansielle regulering;

5. gentager sin bekymring over, at kun 89 % af bestyrelsesmedlemmerne og 81 % af 
medlemmerne af det rådgivende forum indgav de krævede årlige interesseerklæringer i 
2019; bemærker, at disse tal er henholdsvis 7 og 8 procentpoint lavere end i 2018; 

6. glæder sig over det positive resultat af den tredje eksterne evaluering af centret, som 
viste, at dets aktiviteter og resultater var relevante for interessenterne og af høj 
videnskabelig kvalitet; understreger imidlertid, at covid-19-krisen har påpeget 
nødvendigheden af at styrke centrets koordineringskompetencer, navnlig for at sikre, at 
medlemsstaterne anvender de samme kriterier til at vurdere potentielle kriser og til at 
reagere på dem med en ægte koordineret indsats; noterer sig evalueringens konklusioner 
vedrørende udvidelsen af centrets mandat; 

7. understreger, at Revisionsretten i sin særberetning nr. 21/20191 fastslog, at centrets 
"aktioner leverede værdifuld støtte til Kommissionen og medlemsstaterne i 
bekæmpelsen af antimikrobiel resistens";

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

9. glæder sig over, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at 
centrets årsregnskab for regnskabsåret 2019 er rigtigt, og at de underliggende 

1 Særberetning nr. 21/2019: Bekæmpelse af antimikrobiel resistens: Der er sket fremskridt inden for 
dyresektoren, men denne sundhedstrussel udgør fortsat en udfordring for EU", EUT C 392 af 19.11.2019, s. 7.
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transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

10. anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at der meddeles decharge til 
direktøren for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme 
for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2019.


