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Muudatusettepanek 1
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu otsus 1
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Kemikaaliameti 
tegevdirektori tegevusele ameti 2010. aasta 
eelarve täitmisel;

1. annab heakskiidu Euroopa 
Kemikaaliameti tegevdirektori tegevusele 
ameti 2010. aasta eelarve täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 2
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu otsus 1
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Kemikaaliameti 
tegevdirektori tegevusele ameti 2010. aasta 
eelarve täitmisel;

1. annab heakskiidu Euroopa 
Kemikaaliameti tegevdirektori tegevusele 
ameti 2010. aasta eelarve täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu otsus 2
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Kemikaaliameti 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemise;

1. kiidab heaks Euroopa Kemikaaliameti 
2010. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemise;

Or. en
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Muudatusettepanek 4
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu otsus 2
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Euroopa Kemikaaliameti 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemise;

1. kiidab heaks Euroopa Kemikaaliameti 
2010. aasta raamatupidamiskontode 
sulgemise;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

1. märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt 
oli ameti 2010. aasta eelarve 75 000 000 
eurot, ameti aruande kohaselt aga 75 500 
000 eurot; palub ametil ja kontrollikojal 
teatada eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutavale institutsioonile 
ameti 2010. aasta eelarve täpne summa 
ning selgitada samas aruandes 
vastuoluliste andmete põhjusi;

1. märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt 
oli ameti 2010. aasta eelarve 75 000 000 
eurot, ameti aruande kohaselt aga 75 500 
000 eurot;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. rõhutab, et reeglina finantseeritakse
ametit ettevõtjate makstavatest 

2. tõdeb ameti andmetele tuginedes, et
ametit finantseeritakse ettevõtjate 
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kemikaalide registreerimislõivudest ning 
ELi võimaliku toetuse abil, nagu on ette 
näinud liidu seadusandja;

makstavatest kemikaalide 
registreerimislõivudest ning ELi võimaliku 
toetuse abil, nagu on ette näinud liidu 
seadusandja;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. teeb ameti eelarve haldamist ja 
finantsjuhtimist käsitleva aruande põhjal 
kindlaks, et amet on kohustunud vastava 
võlateate saamisel liidu ajutise toetuse 
komisjonile täielikult tagasi maksma;
palub ametil eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutavale institutsioonile 
teada anda, kas tagasimakse on 
kavakohaselt teostatud;

5. teeb ameti eelarve haldamist ja 
finantsjuhtimist käsitleva aruande põhjal 
kindlaks, et amet on kohustunud vastava 
võlateate saamisel liidu ajutise toetuse 
komisjonile täielikult tagasi maksma;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. teeb ameti eelarve haldamist ja 
finantsjuhtimist käsitleva aruande põhjal 
kindlaks, et amet on kohustunud vastava 
võlateate saamisel liidu ajutise toetuse 
komisjonile täielikult tagasi maksma;
palub ametil eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutavale institutsioonile 
teada anda, kas tagasimakse on 
kavakohaselt teostatud;

5. teeb ameti eelarve haldamist ja 
finantsjuhtimist käsitleva aruande põhjal 
kindlaks, et amet on kohustunud vastava 
võlateate saamisel liidu ajutise toetuse 
komisjonile täielikult tagasi maksma; tõdeb 
ameti andmetele tuginedes, et ajutine 
toetus koos intressidega maksti 
komisjonile tagasi 2011. aasta märtsis;
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Or. en

Muudatusettepanek 9
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. võtab teadmiseks ameti vastuse, mille 
kohaselt amet esitab raamfinantsmääruse 
peatsel läbivaatamisel ettepaneku tulude 
ülejäägi haldamise mehhanismi kohta; loeb 
ameti aasta tegevusaruandest, et sõlmiti 
kokkulepe kõrge reitinguga välise 
kontohalduriga ning ettevalmistamisel on 
veel teine kokkulepe, et tagada 
kogunenud reservi hoidmine ja riskide 
hajutamine, sest nimetatud varud peaksid 
olema ameti peamiseks 
rahastamisallikaks kuni järgmise 
finantsperspektiivi perioodi alguseni 
2014. aastal; eeldab, et amet hoiab eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutavat institutsiooni selle teemaga 
pidevalt kursis;

11. võtab teadmiseks ameti vastuse, mille 
kohaselt amet esitab raamfinantsmääruse 
peatsel läbivaatamisel ettepaneku tulude 
ülejäägi haldamise mehhanismi kohta; loeb 
ameti aasta tegevusaruandest, et Euroopa 
Investeerimispanga ja Soome 
Keskpangaga sõlmitud kokkuleppe 
kohaselt teavitatakse eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavat 
institutsiooni juhul, kui varahaldur 
muutub;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. võtab teadmiseks ameti vastuse, mille 
kohaselt amet esitab raamfinantsmääruse 
peatsel läbivaatamisel ettepaneku tulude 
ülejäägi haldamise mehhanismi kohta; loeb 
ameti aasta tegevusaruandest, et sõlmiti 
kokkulepe kõrge reitinguga välise 

11. võtab teadmiseks ameti vastuse, mille 
kohaselt amet esitab raamfinantsmääruse 
peatsel läbivaatamisel ettepaneku tulude 
ülejäägi haldamise mehhanismi kohta; loeb 
ameti aasta tegevusaruandest, et sõlmiti 
kokkulepe kõrge reitinguga välise 
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kontohalduriga ning ettevalmistamisel on 
veel teine kokkulepe, et tagada kogunenud 
reservi hoidmine ja riskide hajutamine, sest 
nimetatud varud peaksid olema ameti 
peamiseks rahastamisallikaks kuni 
järgmise finantsperspektiivi perioodi 
alguseni 2014. aastal; eeldab, et amet 
hoiab eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutavat institutsiooni selle 
teemaga pidevalt kursis;

kontohalduriga ning ettevalmistamisel on 
veel teine kokkulepe, et tagada kogunenud 
reservi hoidmine ja riskide hajutamine, sest 
nimetatud varud peaksid olema ameti 
peamiseks rahastamisallikaks kuni 
järgmise finantsperspektiivi perioodi 
alguseni 2014. aastal; tõdeb ameti 
andmetele tuginedes, et kogunenud reserv 
on paigutatud varahalduseks Euroopa 
Investeerimispanka ja Soome Keskpanka;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Edit Herczog

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. peab kahetsusväärseks, et 
kontrollikoja aruandes ameti 2010. aasta 
raamatupidamise aastaaruande kohta ei 
mainita üle kantud ja tühistatud 
assigneeringuid;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 12
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Alapealkiri 4 a (uus) (pärast lõiget 20)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

Huvide konflikt

Or. en
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Muudatusettepanek 13
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 20 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

20 a. võttes teadmiseks, et amet on seotud 
tarbijate jaoks elulise tähtsusega otsuste 
vastuvõtmisega ning võttes arvesse, et 
oma olulisuse tõttu tööstusele on amet 
avalikkuse tähelepanu all, jääb ootama 
eriaruannet, mille kontrollikoda avaldab 
enne 2012. aasta juunikuud ja milles 
käsitletakse huvide konflikti, et tutvuda 
selles esitatud tähelepanekute ja 
soovitustega ning nende üle arutleda; 

Or. en


