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Muudatusettepanek 1
Lucas Hartong

Ettepanek võtta vastu otsus 1
Volitus 3

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

– võttes arvesse nõukogu ... soovitust 
(0000/2012 – C7-0000/2012),

– võttes arvesse nõukogu ... soovitust 
(0000/2012 – C7-0000/2012) ning 
märkides, et Inglismaa [sic], Madalmaad 
ja Rootsi on esmakordselt keeldunud 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
kinnitamisest,

Or. nl

Muudatusettepanek 2
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu otsus 1
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Haiguste Ennetamise ja Tõrje 
Euroopa Keskuse direktori tegevusele 
keskuse 2010. aasta eelarve täitmisel;

1. annab heakskiidu Haiguste Ennetamise 
ja Tõrje Euroopa Keskuse direktori 
tegevusele keskuse 2010. aasta eelarve 
täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Lucas Hartong

Ettepanek võtta vastu otsus 1
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Haiguste Ennetamise ja Tõrje 
Euroopa Keskuse direktori tegevusele 

1. keeldub andmast heakskiitu Haiguste 
Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 
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keskuse 2010. aasta eelarve täitmisel; direktori tegevusele keskuse 2010. aasta 
eelarve täitmisel;

Or. nl

Muudatusettepanek 4
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu otsus 1
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Haiguste Ennetamise ja Tõrje 
Euroopa Keskuse direktori tegevusele 
keskuse 2010. aasta eelarve täitmisel;

1. annab heakskiidu Haiguste Ennetamise 
ja Tõrje Euroopa Keskuse direktori 
tegevusele keskuse 2010. aasta eelarve 
täitmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Lucas Hartong

Ettepanek võtta vastu otsus 2
Volitus 3

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

– võttes arvesse nõukogu ... soovitust
(0000/2012 – C7-0000/2012),

– võttes arvesse nõukogu ... soovitust
(0000/2012 – C7-0000/2012) ning 
märkides, et Inglismaa [sic], Madalmaad 
ja Rootsi on esmakordselt keeldunud 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
kinnitamisest,

Or. nl

Muudatusettepanek 6
Monica Luisa Macovei

Ettepanek võtta vastu otsus 2
Lõige 1
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Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Haiguste Ennetamise ja Tõrje 
Euroopa Keskuse 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;

1. annab heakskiidu Haiguste Ennetamise 
ja Tõrje Euroopa Keskuse 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu otsus 2
Lõige 1

Ettepanek võtta vastu otsus Muudatusettepanek

1. ... Haiguste Ennetamise ja Tõrje 
Euroopa Keskuse 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;

1. annab heakskiidu Haiguste Ennetamise 
ja Tõrje Euroopa Keskuse 2010. aasta 
raamatupidamiskontode sulgemisele;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Lucas Hartong

Resolutsiooni ettepanek
Volitus 3

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse nõukogu ... soovitust
(0000/2012 – C7-0000/2012),

– võttes arvesse nõukogu ... soovitust
(0000/2012 – C7-0000/2012) ning 
märkides, et Inglismaa [sic], Madalmaad 
ja Rootsi on esmakordselt keeldunud 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
kinnitamisest,

Or. nl

Muudatusettepanek 9
Lucas Hartong
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Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et keskuse 2010. aasta 
eelarve oli kokku 57 800 000 eurot, mis on 
17,5% rohkem kui 2009. aasta eelarve 
49 200 000 eurot; arvestades, et Euroopa 
Liidu kogupanus keskuse 2010. aasta 
eelarvesse oli 53 223 000 eurot;

C. arvestades, et keskuse 2010. aasta 
eelarve oli kokku 57 800 000 eurot, mis on 
17,5% rohkem kui 2009. aasta eelarve 
49 200 000 eurot; arvestades, et Euroopa 
Liidu kogupanus keskuse 2010. aasta 
eelarvesse oli 53 223 000 eurot;
arvestades, et 2010. aastal keskusele 
eraldatud toetuste täpne summa erineb 
varasematest arvandmetest ning et sellele 
vastavalt on tekkinud kahtlused selle 
summa osas;

Or. nl

Muudatusettepanek 10
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Põhjendus C

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

C. arvestades, et keskuse 2010. aasta 
eelarve oli kokku 57 800 000 eurot, mis on 
17,5% rohkem kui 2009. aasta eelarve 
49 200 000 eurot; arvestades, et Euroopa 
Liidu kogupanus keskuse 2010. aasta 
eelarvesse oli 53 223 000 eurot;

C. arvestades, et keskuse 2010. aasta 
eelarve oli kokku 57 800 000 eurot, mis on 
17,5% rohkem kui 2009. aasta eelarve 
49 200 000 eurot; arvestades, et Euroopa 
Liidu kogupanus keskuse 2010. aasta 
eelarvesse oli 56 225 000 eurot;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2 – sissejuhatav osa
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. rõhutab siiski, et Euroopa Liidu 2010. 
aasta üldeelarve lõpliku vastuvõtmise järel 
koosnes keskusele makstud toetuse
kogusumma järgmistest osadest:

2. rõhutab, et Euroopa Liidu 2010. aasta 
üldeelarve lõpliku vastuvõtmise järel oli 
keskusele ettenähtud toetuse kogusumma
56 225 000 eurot ja see koosnes
järgmistest osadest:

Or. en

Muudatusettepanek 12
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2 – taane 1

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– 33 360 000 eurot I ja II jaotise alusel 
ning

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 13
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2 – taane 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– 22 895 000 eurot III jaotise alusel, millest 
10 000 000 eurot on makstud;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 14
Monica Luisa Macovei

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2 – lõik 2
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

märgib, et need kaks toetust kokku 
moodustavad 56 225 000 eurot; märgib, et
kõnealune summa erineb esitatud
Euroopa Liidu toetusest keskusele aastal 
2010; seepärast nõuab tungivalt, et 
komisjon teataks täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutavale institutsioonile
eelarveaastal 2010 keskusele eraldatud
toetuse täpse summa ning selgitaks 
Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve 
lõplikul vastuvõtmisel esitatud teistsugust
summat;

märgib siiski, et samas dokumendis on 
Euroopa Liidu 2010. aasta kogupanusena 
esitatud 53 223 000 eurot; võtab 
teadmiseks Euroopa Komisjoni avalduse, 
et Euroopa Liidu toetus keskusele aastal 
2010 oli 56 225 000 eurot ning et 53 223 
000 euro suurune summa tuleneb 
ebajärjepidevusest eelarve arvandmetele 
lisatud tekstis; on arvamusel, et see 
kajastab asjaolu, et komisjon peab 
edastama eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutavale institutsioonile
igal aastal koondteabe igale asutusele 
liidu üldeelarvest eraldatud vahendite 
kohta kokku;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Lucas Hartong

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. võtab keskuse lõpliku raamatupidamise 
aastaaruande põhjal teadmiseks, et eelarve 
täitmine jõudis 2010. aasta lõpuks 
kulukohustuste assigneeringute osas 
95%ni; tunneb siiski muret, et maksete 
osas jõudis eelarve täitmine ainult 68%ni 
kogu eelarvest; on siiski seisukohal, et 
isegi see on edasiminek võrreldes 2009. 
aasta 59%ga, kuid arvab, et keskus peab 
selles osas veel jõupingutusi tegema;

4. võtab keskuse lõpliku raamatupidamise 
aastaaruande põhjal teadmiseks, et eelarve 
täitmine jõudis 2010. aasta lõpuks 
kulukohustuste assigneeringute osas 
95%ni; tunneb siiski muret, et maksete 
osas jõudis eelarve täitmine ainult 68%ni 
kogu eelarvest; arvab, et keskus saab 
ilmselgelt hakkama väiksema 
aastaeelarvega;

Or. nl

Muudatusettepanek 16
Lucas Hartong



AM\892984ET.doc 9/9 PE483.624v01-00

ET

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. märgib, et keskus töötab koos oma 
partneritega praegu selle nimel, et viia 
ellu muudatused 2009. aasta H1N1
pandeemiast saadud õppetundide põhjal, et 
keskuse tegevust edaspidi tõhusamaks 
muuta; rõhutab siiski, et keskus andis 
olulise panuse H2N1 pandeemia vastu 
võitlemise meetmetesse, andes 2009. 
aastal välja esialgsed juhised spetsiaalse 
pandeemilise gripiviiruse vaktsiini 
kasutamise kohta;

16. märgib, et keskuse poolt 2009. aasta 
H1N1 katastroofist saadud õppetundide 
põhjal tehtavad muudatused ei ole 
tähelepanu väärivad; tõstatab ka seetõttu 
suure huviga küsimuse, kas mitte 
liikmesriikide riiklikud institutsioonid ei 
oleks keskusest palju paremini võimelised 
seda ülesannet täitma;

Or. nl


