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SUGGESTIES

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 
te nemen:

1. spreekt haar voldoening uit over het succesvolle tweede operationele jaar van het 
Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding, waarin ook sprake was van een 
zeer doeltreffende uitvoering van de begroting voor 2007, zowel wat vastleggingen als 
wat betalingen betreft;

2. beschouwt het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding als een belangrijke 
instelling voor de verbetering en ontwikkeling van het Europees toezicht op ziekten, en 
voor het beoordelen en signaleren van bestaande en opkomende bedreigingen van de 
menselijke gezondheid door infectieziekten;

3. stelt met voldoening vast dat het Centrum in 2007 in staat is geweest een aanzienlijk 
aantal producten en diensten te ontwikkelen op het gebied van epidemiologie, toezicht, 
preventie en bestrijding van besmettelijke ziekten, en dat het diverse wetenschappelijke 
rapporten heeft gepubliceerd;

4. herinnert aan het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees 
Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2007, vergezeld van 
de antwoorden van het Centrum, en roept het Centrum op de nodige maatregelen te treffen 
om tekortkomingen te verhelpen;

5. is op basis van de beschikbare gegevens van mening dat de directeur van het Europees 
Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding kwijting kan worden verleend voor de 
uitvoering van de begroting van het ECDC voor het begrotingsjaar 2007.
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