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Τροπολογία 1
Monica Luisa Macovei

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... απαλλαγή στον εκτελεστικό 
διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Χημικών Προϊόντων για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2010·

1. χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό 
διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Χημικών Προϊόντων για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 2
Edit Herczog

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... απαλλαγή στον εκτελεστικό 
διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Χημικών Προϊόντων για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2010·

1. χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό 
διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Χημικών Προϊόντων για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 3
Monica Luisa Macovei

Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... εγκρίνει το κλείσιμο των 
λογαριασμών του Ευρωπαϊκού 

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 
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Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το 
οικονομικό έτος 2010·

Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 4
Edit Herczog

Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... εγκρίνει το κλείσιμο των 
λογαριασμών του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το 
οικονομικό έτος 2010·

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών 
Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 5
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός 2010 του 
Οργανισμού ανήλθε σε 75.000.000 ευρώ 
ενώ ο Οργανισμός ανέφερε 
προϋπολογισμό 75.500.000 ευρώ για το 
οικονομικό έτος 2010· καλεί τον 
Οργανισμό και το Ελεγκτικό Συνέδριο να 
ενημερώσουν την αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή για το ακριβές ποσό του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
2010 και να εξηγήσουν τα αντικρουόμενα 
δεδομένα στην ίδια έκθεση·

1. σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός 2010 του 
Οργανισμού ανήλθε σε 75.000.000 ευρώ 
ενώ ο Οργανισμός ανέφερε 
προϋπολογισμό 75.500.000 ευρώ για το 
οικονομικό έτος 2010·

Or. en
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Τροπολογία 6
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι, κατά κανόνα, ο 
Οργανισμός χρηματοδοτείται από τέλη που 
καταβάλλει η βιομηχανία για τις 
καταχωρίσεις χημικών ουσιών και από 
δυνητική συνεισφορά της Ένωσης, όπως 
ορίζει ο νομοθέτης της Ένωσης·

2. λαμβάνει γνώση του γεγονότος, 
σύμφωνα με πληροφορίες του 
Οργανισμού, ότι ο Οργανισμός 
χρηματοδοτείται από τέλη που καταβάλλει 
η βιομηχανία για τις καταχωρίσεις χημικών 
ουσιών και από δυνητική συνεισφορά της 
Ένωσης, όπως ορίζει ο νομοθέτης της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 7
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. διαπιστώνει, με βάση την έκθεση του 
Οργανισμού σχετικά με τη δημοσιονομική 
και χρηματοοικονομική διαχείριση, ότι ο 
Οργανισμός δεσμεύθηκε να επιστρέψει 
ολόκληρο το ποσό της προσωρινής 
συνεισφοράς της Ένωσης στην Επιτροπή 
μόλις λάβει το αντίστοιχο χρεωστικό 
σημείωμα· καλεί τον Οργανισμό να
ενημερώσει την αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή εάν η επιστροφή έγινε 
όπως είχε σχεδιασθεί·

5. διαπιστώνει, με βάση την έκθεση του 
Οργανισμού σχετικά με τη δημοσιονομική 
και χρηματοοικονομική διαχείριση, ότι ο 
Οργανισμός δεσμεύθηκε να επιστρέψει 
ολόκληρο το ποσό της προσωρινής 
συνεισφοράς της Ένωσης στην Επιτροπή 
μόλις λάβει το αντίστοιχο χρεωστικό 
σημείωμα·

Or. en

Τροπολογία 8
Monica Luisa Macovei
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. διαπιστώνει, με βάση την έκθεση του 
Οργανισμού σχετικά με τη δημοσιονομική 
και χρηματοοικονομική διαχείριση, ότι ο 
Οργανισμός δεσμεύθηκε να επιστρέψει 
ολόκληρο το ποσό της προσωρινής 
συνεισφοράς της Ένωσης στην Επιτροπή 
μόλις λάβει το αντίστοιχο χρεωστικό 
σημείωμα· καλεί τον Οργανισμό να 
ενημερώσει την αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή εάν η επιστροφή έγινε
όπως είχε σχεδιασθεί·

5. διαπιστώνει, με βάση την έκθεση του 
Οργανισμού σχετικά με τη δημοσιονομική 
και χρηματοοικονομική διαχείριση, ότι ο 
Οργανισμός δεσμεύθηκε να επιστρέψει 
ολόκληρο το ποσό της προσωρινής 
συνεισφοράς της Ένωσης στην Επιτροπή 
μόλις λάβει το αντίστοιχο χρεωστικό 
σημείωμα· λαμβάνει γνώση του γεγονότος, 
σύμφωνα με πληροφορίες του 
Οργανισμού, ότι η επιστροφή της 
προσωρινής εισφοράς έγινε το Μάρτιο 
2011 και οι τόκοι καταβλήθηκαν στην 
Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 9
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. λαμβάνει υπό σημείωση την απάντηση 
του Οργανισμού σύμφωνα με την οποία ο 
Οργανισμός θα περιλάβει πρόταση για 
μηχανισμό διαχείρισης του πλεονάσματος 
των εσόδων στην προσεχή αναθεώρηση 
του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου·
αντιλαμβάνεται από την ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων του Οργανισμού ότι 
συνήφθη συμφωνία με εξωτερικό, 
αναγνωρισμένο θεματοφύλακα και μια 
δεύτερη συμφωνία βρίσκεται στο στάδιο 
της προετοιμασίας για να εξασφαλισθεί η 
ασφαλής φύλαξη και διαφοροποίηση του 
κινδύνου των συσσωρευμένων ταμειακών 
αποθεμάτων που θα πρέπει να είναι η 
κύρια πηγή χρηματοδότησης για τον 
Οργανισμό μέχρι την έναρξη των 

11. λαμβάνει υπό σημείωση την απάντηση 
του Οργανισμού σύμφωνα με την οποία ο 
Οργανισμός θα περιλάβει πρόταση για 
μηχανισμό διαχείρισης του πλεονάσματος 
των εσόδων στην προσεχή αναθεώρηση 
του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου·
αντιλαμβάνεται από την ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων του Οργανισμού ότι 
συνήφθη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων και την Κεντρική 
Τράπεζα της Φινλανδίας να ενημερωθεί η
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή εάν  
αλλάξει ο διαχειριστής περιουσιακών 
στοιχείων·
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επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών 
το 2014· αναμένει από τον Οργανισμό να 
τηρεί τακτικά ενήμερη την αρμόδια για 
την απαλλαγή αρχή σχετικά με το θέμα·

Or. en

Τροπολογία 10
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. λαμβάνει υπό σημείωση την απάντηση 
του Οργανισμού σύμφωνα με την οποία ο 
Οργανισμός θα περιλάβει πρόταση για 
μηχανισμό διαχείρισης του πλεονάσματος 
των εσόδων στην προσεχή αναθεώρηση 
του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου·
αντιλαμβάνεται από την ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων του Οργανισμού ότι 
συνήφθη συμφωνία με εξωτερικό, 
αναγνωρισμένο θεματοφύλακα και μια 
δεύτερη συμφωνία βρίσκεται στο στάδιο 
της προετοιμασίας για να εξασφαλισθεί η 
ασφαλής φύλαξη και διαφοροποίηση του 
κινδύνου των συσσωρευμένων ταμειακών 
αποθεμάτων που θα πρέπει να είναι η 
κύρια πηγή χρηματοδότησης για τον 
Οργανισμό μέχρι την έναρξη των 
επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών το 
2014· αναμένει από τον Οργανισμό να 
τηρεί τακτικά ενήμερη την αρμόδια για 
την απαλλαγή αρχή σχετικά με το θέμα·

11. λαμβάνει υπό σημείωση την απάντηση 
του Οργανισμού σύμφωνα με την οποία ο 
Οργανισμός θα περιλάβει πρόταση για 
μηχανισμό διαχείρισης του πλεονάσματος 
των εσόδων στην προσεχή αναθεώρηση 
του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου·
αντιλαμβάνεται από την ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων του Οργανισμού ότι 
συνήφθη συμφωνία με εξωτερικό, 
αναγνωρισμένο θεματοφύλακα και μια 
δεύτερη συμφωνία βρίσκεται στο στάδιο 
της προετοιμασίας για να εξασφαλισθεί η 
ασφαλής φύλαξη και διαφοροποίηση του 
κινδύνου των συσσωρευμένων ταμειακών 
αποθεμάτων που θα πρέπει να είναι η 
κύρια πηγή χρηματοδότησης για τον 
Οργανισμό μέχρι την έναρξη των 
επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών το 
2014· λαμβάνει γνώση του γεγονότος, 
σύμφωνα με πληροφορίες του 
Οργανισμού, ότι έχουν κατατεθεί 
ταμειακά αποθεματικά για τη διαχείριση 
περιουσιακών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων και στην Κεντρική 
Τράπεζα της Φινλανδίας·

Or. en
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Τροπολογία 11
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν αναφέρει 
τις μεταφερθείσες και ακυρωθείσες 
πιστώσεις του Οργανισμού στην έκθεσή 
του σχετικά με τους ετήσιους 
λογαριασμούς του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2010·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 12
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 4 α (νέος) μετά την παράγραφο 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Σύγκρουση συμφερόντων

Or. en

Τροπολογία 13
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20 a. διαπιστώνοντας ότι ο Οργανισμός 
συμμετέχει στη λήψη ιδιαίτερα 
σημαντικών αποφάσεων για τους 
καταναλωτές και λαμβάνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι, λόγω της σπουδαιότητάς του 
για τη βιομηχανία είναι εκτεθειμένος, 
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αναμένει να λάβει και να συζητήσει τα 
πορίσματα και τις συστάσεις της ειδικής 
έκθεσης σχετικά με τις περιπτώσεις 
σύγκρουσης συμφερόντων που πρόκειται 
να δημοσιεύσει το Ελεγκτικό Συνέδριο 
πριν από τα τέλη του Ιουνίου 2012·

Or. en


