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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. udtrykker sin tilfredshed med Det Europæiske Center for Forebyggelse og Kontrol med 
Sygdommes andet vellykkede år, som også var præget af en effektiv gennemførelse af 
budgettet for 2007, både hvad angår forpligtelser og betalinger;

2. anser Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for en 
vigtig institution med henblik på at styrke og udvikle overvågningen af sygdomme i 
Europa og at vurdere og formidle kendskabet til aktuelle og spirende trusler mod 
menneskers sundhed som følge af infektionssygdomme;

3. bemærker med tilfredshed, at centret har været i stand til at udvikle et anseligt antal 
produkter og tjenester i 2007 inden for epidemiologi, overvågning samt forebyggelse af og 
kontrol med smitsomme sygdomme og udgiver en vifte af videnskabelige rapporter;

4. bemærker de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af rekrutteringsplanen, men 
understreger, at der er behov for yderligere anstrengelser for at nå op på det fulde antal 
ansatte;

5. minder om Revisionsrettens beretning om Det Europæiske Center for Forebyggelse af og 
Kontrol med Sygdommes årsregnskaber for regnskabsåret 2007 samt centrets svar og 
opfordrer centret til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at rette op på manglerne;

6. mener på grundlag af de foreliggende oplysninger, at direktøren for Det Europæiske 
Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme kan meddeles decharge for 
gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2007.
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