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Ændringsforslag 1
Lucas Hartong

Forslag til afgørelse 1
Henvisning 3

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

– der henviser til Rådets henstilling af ... 
(0000/2012 – C7-0000/2012),

– der henviser til Rådets henstilling af ... 
(0000/2012 – C7-0000/2012) i hvilken det 
bemærker, at medlemsstaterne Det 
Forenede Kongerige, Nederlandene og 
Sverige i første omgang ikke har godkendt 
dechargen,

Or. nl

Ændringsforslag 2
Monica Luisa Macovei

Forslag til afgørelse 1
Punkt 1

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

1. ... direktøren for Det Europæiske Center 
for Forebyggelse af og Kontrol med 
Sygdomme decharge for gennemførelsen 
af centrets budget for regnskabsåret 2010;

1. meddeler direktøren for Det Europæiske 
Center for Forebyggelse af og Kontrol med 
Sygdomme decharge for gennemførelsen 
af centrets budget for regnskabsåret 2010;

Or. en

Ændringsforslag 3
Lucas Hartong

Forslag til afgørelse 1
Punkt 1

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

1. ... direktøren for Det Europæiske Center 
for Forebyggelse af og Kontrol med 
Sygdomme decharge for gennemførelsen 

1. nægter direktøren for Det Europæiske 
Center for Forebyggelse af og Kontrol med 
Sygdomme decharge for gennemførelsen 
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af centrets budget for regnskabsåret 2010; af centrets budget for regnskabsåret 2010;

Or. nl

Ændringsforslag 4
Edit Herczog

Forslag til afgørelse 1
Punkt 1

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

1. ... direktøren for Det Europæiske Center 
for Forebyggelse af og Kontrol med 
Sygdomme decharge for gennemførelsen 
af centrets budget for regnskabsåret 2010;

1. meddeler direktøren for Det Europæiske 
Center for Forebyggelse af og Kontrol med 
Sygdomme decharge for gennemførelsen 
af centrets budget for regnskabsåret 2010;

Or. en

Ændringsforslag 5
Lucas Hartong

Forslag til afgørelse 2
Henvisning 3

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

– der henviser til Rådets henstilling af ... 
(0000/2012 – C7-0000/2012),

– der henviser til Rådets henstilling af ... 
(0000/2012 – C7-0000/2012), i hvilken det 
bemærker, at medlemsstaterne Det 
Forenede Kongerige, Nederlandene og 
Sverige i første omgang ikke har godkendt
dechargen,

Or. nl

Ændringsforslag 6
Monica Luisa Macovei

Forslag til afgørelse 2
Punkt 1
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Forslag til afgørelse Ændringsforslag

1. ... afslutningen af regnskaberne for Det 
Europæiske Center for Forebyggelse af og 
Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 
2010;

1. godkender afslutningen af regnskaberne 
for Det Europæiske Center for 
Forebyggelse af og Kontrol med 
Sygdomme for regnskabsåret 2010;

Or. en

Ændringsforslag 7
Edit Herczog

Forslag til afgørelse 2
Punkt 1

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

1. ... afslutningen af regnskaberne for Det 
Europæiske Center for Forebyggelse af og 
Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 
2010;

1. godkender afslutningen af regnskaberne 
for Det Europæiske Center for 
Forebyggelse af og Kontrol med 
Sygdomme for regnskabsåret 2010;

Or. en

Ændringsforslag 8
Lucas Hartong

Forslag til beslutning
Henvisning 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– der henviser til Rådets henstilling af ... 
(0000/2012 – C7-0000/2012),

– der henviser til Rådets henstilling af ... 
(0000/2012 – C7-0000/2012), i hvilken det 
bemærker, at medlemsstaterne Det 
Forenede Kongerige, Nederlandene og 
Sverige i første omgang ikke har godkendt 
dechargen,

Or. nl
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Ændringsforslag 9
Lucas Hartong

Forslag til beslutning
Punkt C

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C. der henviser til, at centrets samlede 
budget for regnskabsåret 2010 var på 
57 800 000 EUR sammenlignet med 49 
200 000 EUR i 2009, hvilket udgjorde en 
stigning på 17,5 %; der henviser til, at 
EU’s samlede bidrag til centrets budget for 
2010 var 53 223 000 EUR;

C. der henviser til, at centrets samlede 
budget for regnskabsåret 2010 var på 
57 800 000 EUR sammenlignet med 49 
200 000 EUR i 2009, hvilket udgjorde en 
stigning på 17,5 %; der henviser til, at 
EU’s samlede bidrag til centrets budget for 
2010 var 53 223 000 EUR; der yderligere 
henviser til, at Kommissionen afveg fra 
det nøjagtige støttebeløb, der blev bevilget 
til centeret for året 2010 i forhold til 
tidligere tal, og dermed har rejst tvivl om 
dette beløb;

Or. nl

Ændringsforslag 10
Monica Luisa Macovei

Forslag til beslutning
Punkt C

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C. der henviser til, at centrets samlede 
budget for regnskabsåret 2010 var på 
57 800 000 EUR sammenlignet med 49 
200 000 EUR i 2009, hvilket udgjorde en 
stigning på 17,5 %; der henviser til, at 
EU’s samlede bidrag til centrets budget for 
2010 var 53 223 000 EUR;

C. der henviser til, at centrets samlede 
budget for regnskabsåret 2010 var på 
57 800 000 EUR sammenlignet med 49 
200 000 EUR i 2009, hvilket udgjorde en 
stigning på 17,5 %; der henviser til, at 
EU’s samlede bidrag til centrets budget for 
2010 var 56 223 000 EUR;

Or. en

Ændringsforslag 11
Monica Luisa Macovei
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Forslag til beslutning
Punkt C – indledning

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. understreger imidlertid, at den samlede 
støtte til centret i henhold til den endelige 
vedtagelse af Den Europæiske Unions 
almindelige budget for regnskabsåret 2010 
bestod af

2. understreger, at det samlede bidrag til 
centret i henhold til den endelige 
vedtagelse af Den Europæiske Unions 
almindelige budget for regnskabsåret 2010 
beløber sig til 56 225 000 EUR og bestod 
af

Or. en

Ændringsforslag 12
Monica Luisa Macovei

Forslag til beslutning
Punkt C – led 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– et tilskud på 33 360 000 EUR til afsnit I 
og II samt 

– et bidrag på 33 360 000 EUR til afsnit I 
og II samt

Or. en

Ændringsforslag 13
Monica Luisa Macovei

Forslag til beslutning
Punkt C – led 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

– et tilskud på 22 895 000 EUR til afsnit 
III, hvoraf 10 000 000 EUR blev betalt;

– et bidrag på 22 895 000 EUR til afsnit 
III, hvoraf 10 000 000 EUR blev betalt;

Or. en
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Ændringsforslag 14
Monica Luisa Macovei

Forslag til beslutning
Punkt C – afsnit 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

konstaterer, at de to tilskud tilsammen 
beløber sig til 56 225 000 EUR; 
bemærker, at dette beløb adskiller sig fra 
det beløb, der præsenteres som EU’s 
samlede bidrag til centret for 2010;
opfordrer derfor indtrængende 
Kommissionen til at oplyse 
dechargemyndigheden om det præcise 
tilskud, der er bevilget til centret for 
regnskabsåret 2010, og forklare de 
forskellige tal, der fremgår af den 
endelige vedtagelse af Den Europæiske 
Unions almindelige budget for 
regnskabsåret 2010, for så vidt angår 
centret; 

konstaterer imidlertid, at det samme 
dokument fremlægger et samlet EU-
bidrag på 53 225 000 EUR for 2010; 
anerkender Europa-Kommissionens 
erklæring om, at EU’s samlede bidrag til 
centret for 2010 var på 56 225 000 EUR, 
og at tallet 53 226 000 er resultatet af 
uoverensstemmelser i den tekst, der 
ledsager budgettallene; er af den 
opfattelse, at dette afspejler behovet for, at 
Kommissionen år for år forsyner 
dechargemyndigheden med konsoliderede 
oplysninger om den samlede finansiering 
af det enkelte agentur, der bevilges fra 
Den Europæiske Unions almindelige 
budget;

Or. en

Ændringsforslag 15
Lucas Hartong

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. erkender på baggrund af centrets
endelige årsregnskab, at 
budgetgennemførelsen ved årets udgang 
2010 nåede op på 95 % for 
forpligtelsesbevillingernes vedkommende; 
er imidlertid bekymret over, at 
budgetgennemførslen for betalinger kun 
nåede op på 68 % af det samlede budget; 
finder dog, at dette allerede er en 
forbedring sammenlignet med 59 % i 
2009, men mener, at centret bør gøre en 

4. erkender på baggrund af centrets 
endelige årsregnskab, at 
budgetgennemførelsen ved årets udgang 
2010 nåede op på 95 % for 
forpligtelsesbevillingernes vedkommende; 
er imidlertid bekymret over, at 
budgetgennemførslen for betalinger kun 
nåede op på 68 % af det samlede budget; 
mener, at centret åbenbart kan klare sig 
med et mindre årligt budget;
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yderligere indsats i denne henseende;

Or. nl

Ændringsforslag 16
Lucas Hartong

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. anerkender, at centret nu samarbejder 
med sine partnere om at gennemføre
ændringer på baggrund af erfaringerne fra 
H1N1-pandemien i 2009 for yderligere at 
forbedre centrets indsats fremover; 
henleder ikke desto mindre 
opmærksomheden på centrets vigtige 
bidrag til foranstaltningerne til 
bekæmpelse af H1N1-pandemien gennem 
udstedelsen af midlertidige retningslinjer 
om anvendelsen af bestemte 
influenzavacciner i løbet af H1N1-
pandemien i 2009 ("Use of specific 
pandemic influenza vaccines during the 
H1N1 2009 pandemic");

16. noterer sig, at centret knapt 
gennemfører ændringer på baggrund af 
erfaringerne fra dramaet omkring H1N1-
pandemien i 2009; stiller sig det alvorlige 
spørgsmål, om ikke medlemsstaternes 
nationale institutioner ville være bedre i 
stand til at udføre opgave end centret;

Or. nl


