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Amendement 1
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. verleent de uitvoerend directeur van het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van het Agentschap voor het 
begrotingsjaar 2010;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 2
Edit Herczog

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. verleent de uitvoerend directeur van het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen kwijting voor de uitvoering van de 
begroting van het Agentschap voor het 
begrotingsjaar 2010;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 3
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. gaat akkoord met de afsluiting van de 
rekeningen van het Europees Agentschap 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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voor chemische stoffen voor het 
begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 4
Edit Herczog

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. gaat akkoord met de afsluiting van de 
rekeningen van het Europees Agentschap 
voor chemische stoffen voor het 
begrotingsjaar 2010;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 5
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. merkt op dat de Rekenkamer heeft 
vastgesteld dat de begroting van het 
Agentschap voor 2010 75.000.000 EUR 
bedroeg, terwijl het Agentschap melding 
maakte van een begroting van 75.500.000 
EUR voor het begrotingsjaar 2010; roept 
het Agentschap en de Rekenkamer op om 
de kwijtingsautoriteit op de hoogte te 
stellen van het precieze bedrag van de 
begroting van het Agentschap voor 2010, 
en in hetzelfde verslag de tegenstrijdige 
gegevens toe te lichten;

1. merkt op dat de Rekenkamer heeft 
vastgesteld dat de begroting van het 
Agentschap voor 2010 75.000.000 EUR 
bedroeg, terwijl het Agentschap melding 
maakte van een begroting van 75.500.000 
EUR voor het begrotingsjaar 2010;

Or. en
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Amendement 6
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat, als regel, het Agentschap 
wordt gefinancierd door middel van 
heffingen betaald door de bedrijfstak voor 
de registratie van chemische stoffen en 
door een mogelijke bijdrage van de Unie, 
zoals de EU-wetgever dat beoogt;

2. concludeert uit de gegevens van  het 
Agentschap dat het wordt gefinancierd 
door middel van heffingen betaald door de 
bedrijfstak voor de registratie van 
chemische stoffen en door een mogelijke 
bijdrage van de Unie, zoals de EU-
wetgever dat beoogt;

Or. en

Amendement 7
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. stelt vast uit het verslag over het 
begrotings- en financieel beheer van het 
Agentschap dat het Agentschap heeft 
toegezegd de tijdelijke bijdrage van de 
Unie volledig terug te betalen aan de 
Commissie na ontvangst van de 
overeenkomstige debetnota; verzoekt het 
Agentschap de kwijtingsautoriteit te 
informeren of de terugbetaling zoals 
bedoeld heeft plaatsgevonden;

5. stelt vast uit het verslag over het 
begrotings- en financieel beheer van het 
Agentschap dat het Agentschap heeft 
toegezegd de tijdelijke bijdrage van de 
Unie volledig terug te betalen aan de 
Commissie na ontvangst van de 
overeenkomstige debetnota;

Or. en

Amendement 8
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5



PE483.618v01-00 6/8 AM\892971NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

5. stelt vast uit het verslag over het 
begrotings- en financieel beheer van het 
Agentschap dat het Agentschap heeft 
toegezegd de tijdelijke bijdrage van de 
Unie volledig terug te betalen aan de 
Commissie na ontvangst van de 
overeenkomstige debetnota; verzoekt het 
Agentschap de kwijtingsautoriteit te 
informeren of de terugbetaling zoals 
bedoeld heeft plaatsgevonden;

5. stelt vast uit het verslag over het 
begrotings- en financieel beheer van het 
Agentschap dat het Agentschap heeft 
toegezegd de tijdelijke bijdrage van de 
Unie volledig terug te betalen aan de 
Commissie na ontvangst van de 
overeenkomstige debetnota; concludeert 
uit de gegevens van het Agentschap dat de
tijdelijke bijdrage in maart 2011 is 
terugbetaald en dat er rente is betaald aan 
de Commissie;

Or. en

Amendement 9
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. neemt kennis van het antwoord van het 
Agentschap waarin het stelt dat in de 
komende herziening van de financiële 
kaderregeling een voorstel wordt 
opgenomen voor een mechanisme voor het 
behouden van heffingsoverschotten;
begrijpt uit de verslaglegging over de 
jaarlijkse activiteiten van het Agentschap 
dat een regeling is opgezet met een 
externe, vooraanstaande bewaarnemer, en 
een tweede regeling wordt voorbereid ter 
zekerstelling van de bewaring en 
risicospreiding van de opgebouwde 
kasreserves, die tot het begin van de 
volgende periode van financiële 
vooruitzichten in 2014 de belangrijkste 
financieringsbron zouden moeten zijn; 
verwacht van het Agentschap dat het de 
kwijtingsautoriteit periodiek op de hoogte 
zal houden over deze kwestie;

11. neemt kennis van het antwoord van het 
Agentschap waarin het stelt dat in de 
komende herziening van de financiële 
kaderregeling een voorstel wordt 
opgenomen voor een mechanisme voor het 
behouden van heffingsoverschotten;
begrijpt uit de verslaglegging over de 
jaarlijkse activiteiten van het Agentschap 
dat een regeling is opgezet met  de 
Europese Investeringsbank en de 
Centrale Bank van Finland; verzoekt het 
Agentschap de kwijtingsautoriteit in 
kennis te stellen wanneer het van 
vermogensbeheerder verandert;
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Or. en

Amendement 10
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. neemt kennis van het antwoord van het 
Agentschap waarin het stelt dat in de 
komende herziening van de financiële 
kaderregeling een voorstel wordt 
opgenomen voor een mechanisme voor het 
behouden van heffingsoverschotten;
begrijpt uit de verslaglegging over de 
jaarlijkse activiteiten van het Agentschap 
dat een regeling is opgezet met een 
externe, vooraanstaande bewaarnemer, en 
een tweede regeling wordt voorbereid ter 
zekerstelling van de bewaring en 
risicospreiding van de opgebouwde 
kasreserves, die tot het begin van de 
volgende periode van financiële 
vooruitzichten in 2014 de belangrijkste 
financieringsbron zouden moeten zijn;
verwacht van het Agentschap dat het de
kwijtingsautoriteit periodiek op de hoogte 
zal houden over deze kwestie;

11. neemt kennis van het antwoord van het 
Agentschap waarin het stelt dat in de 
komende herziening van de financiële 
kaderregeling een voorstel wordt 
opgenomen voor een mechanisme voor het 
behouden van heffingsoverschotten;
begrijpt uit de verslaglegging over de 
jaarlijkse activiteiten van het Agentschap 
dat een regeling is opgezet met een 
externe, vooraanstaande bewaarnemer, en 
een tweede regeling wordt voorbereid ter 
zekerstelling van de bewaring en 
risicospreiding van de opgebouwde 
kasreserves, die tot het begin van de 
volgende periode van financiële 
vooruitzichten in 2014 de belangrijkste 
financieringsbron zouden moeten zijn;
concludeert uit de gegevens van het 
Agentschap dat het kasreserves heeft 
geplaatst bij de Europese 
Investeringsbank en de Centrale Bank 
van Finland;

Or. en

Amendement 11
Edit Herczog

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. betreurt het dat de Rekenkamer in zijn Schrappen
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verslag over de jaarrekening van het 
Agentschap voor het begrotingsjaar 2010 
geen melding maakt van de geannuleerde 
overdrachten;

Or. en

Amendement 12
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Kopje 4 bis (nieuw) – na paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

Belangenconflicten

Or. en

Amendement 13
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. merkt op dat het Agentschap 
betrokken is bij besluiten die van groot 
belang zijn voor de consument en beseft 
dat het belang ervan voor de industrie 
risico's meebrengt; ziet daarom uit naar 
de bevindingen en aanbevelingen van het 
speciale verslag over belangenconflicten 
dat de Rekenkamer voor eind juni 2012 
zal opstellen, waarover het graag van 
gedachten wil wisselen;

Or. en


