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Tarkistus 1
Lucas Hartong

Päätösehdotus 1
Johdanto-osan 3 viite

Päätösehdotus Tarkistus

– ottaa huomioon neuvoston ... antaman 
suosituksen (0000/2012 – C7-0000/2012),

– ottaa huomioon neuvoston ... antaman 
suosituksen (0000/2012 – C7 0000/2012) 
ja toteaa, että Yhdistynyt kuningaskunta, 
Alankomaat ja Ruotsi ovat ensimmäisen 
kerran kieltäytyneet hyväksymästä 
vastuuvapauden myöntämistä,

Or. nl

Tarkistus 2
Monica Luisa Macovei

Päätösehdotus 1
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. myöntää Euroopan tautien ehkäisy- ja 
valvontakeskuksen johtajalle 
vastuuvapauden keskuksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 / 
lykkää päätöstä, joka koskee 
vastuuvapauden myöntämistä Euroopan 
tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen 
johtajalle keskuksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

1. myöntää Euroopan tautien ehkäisy- ja 
valvontakeskuksen johtajalle 
vastuuvapauden keskuksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

Or. en

Tarkistus 3
Lucas Hartong

Päätösehdotus 1
1 kohta
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Päätösehdotus Tarkistus

1. myöntää Euroopan tautien ehkäisy- ja 
valvontakeskuksen johtajalle
vastuuvapauden keskuksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 / 
lykkää päätöstä, joka koskee 
vastuuvapauden myöntämistä Euroopan 
tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen 
johtajalle keskuksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

1. kieltäytyy myöntämästä Euroopan 
tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen 
johtajalle vastuuvapautta keskuksen 
talousarvion toteuttamisesta
varainhoitovuonna 2010;

Or. nl

Tarkistus 4
Edit Herczog

Päätösehdotus 1
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. myöntää Euroopan tautien ehkäisy- ja 
valvontakeskuksen johtajalle 
vastuuvapauden keskuksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 / 
lykkää päätöstä, joka koskee 
vastuuvapauden myöntämistä Euroopan 
tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen 
johtajalle keskuksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

1. myöntää Euroopan tautien ehkäisy- ja 
valvontakeskuksen johtajalle 
vastuuvapauden keskuksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

Or. en

Tarkistus 5
Lucas Hartong

Päätösehdotus 2
Johdanto-osan 3 viite

Päätösehdotus Tarkistus

– ottaa huomioon neuvoston ... antaman – ottaa huomioon neuvoston ... antaman 
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suosituksen (0000/2012 – C7-0000/2012), suosituksen (0000/2012 – C7 0000/2012) 
ja toteaa, että Yhdistynyt kuningaskunta, 
Alankomaat ja Ruotsi ovat ensimmäisen 
kerran kieltäytyneet hyväksymästä 
vastuuvapauden myöntämistä,

Or. nl

Tarkistus 6
Monica Luisa Macovei

Päätösehdotus 2
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. hyväksyy Euroopan tautien ehkäisy- ja 
valvontakeskuksen varainhoitovuoden 
2010 tilien päättämisen / lykkää Euroopan 
tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen 
varainhoitovuoden 2010 tilien 
päättämistä;

1. hyväksyy Euroopan tautien ehkäisy- ja 
valvontakeskuksen varainhoitovuoden 
2010 tilien päättämisen;

Or. en

Tarkistus 7
Edit Herczog

Päätösehdotus 2
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. hyväksyy Euroopan tautien ehkäisy- ja 
valvontakeskuksen varainhoitovuoden 
2010 tilien päättämisen / lykkää Euroopan 
tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen 
varainhoitovuoden 2010 tilien 
päättämistä;

1. hyväksyy Euroopan tautien ehkäisy- ja 
valvontakeskuksen varainhoitovuoden
2010 tilien päättämisen;

Or. en
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Tarkistus 8
Lucas Hartong

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 3 viite

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon neuvoston ... antaman 
suosituksen (0000/2012 – C7-0000/2012),

– ottaa huomioon neuvoston ... antaman 
suosituksen (0000/2012 – C7 0000/2012) 
ja toteaa, että Yhdistynyt kuningaskunta, 
Alankomaat ja Ruotsi ovat ensimmäisen 
kerran kieltäytyneet hyväksymästä 
vastuuvapauden myöntämistä,

Or. nl

Tarkistus 9
Lucas Hartong

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että keskuksen 
kokonaistalousarvio vuodeksi 2010 oli 
57 800 000 euroa, kun se oli 
49 200 000 euroa vuonna 2009, mikä 
merkitsee 17,5 prosentin lisäystä; ottaa 
huomioon, että unionin 
kokonaismaksuosuus keskuksen 
talousarvioon vuonna 2010 oli 
53 223 000 euroa;

C. ottaa huomioon, että keskuksen 
kokonaistalousarvio vuodeksi 2010 oli 
57 800 000 euroa, kun se oli 
49 200 000 euroa vuonna 2009, mikä 
merkitsee 17,5 prosentin lisäystä; ottaa 
huomioon, että unionin 
kokonaismaksuosuus keskuksen 
talousarvioon vuonna 2010 oli 
53 223 000 euroa; toteaa myös, että 
komission keskukselle vuodeksi 2010 
myöntämien avustusten tarkka määrä 
poikkeaa aiemmista luvuista ja siksi on 
herännyt epäilyjä kyseisestä määrästä;

Or. nl

Tarkistus 10
Monica Luisa Macovei
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Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan C kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

C. ottaa huomioon, että keskuksen 
kokonaistalousarvio vuodeksi 2010 oli 
57 800 000 euroa, kun se oli 
49 200 000 euroa vuonna 2009, mikä 
merkitsee 17,5 prosentin lisäystä; ottaa 
huomioon, että unionin 
kokonaismaksuosuus keskuksen 
talousarvioon vuonna 2010 oli 
53 223 000 euroa;

C. ottaa huomioon, että keskuksen 
kokonaistalousarvio vuodeksi 2010 oli 
57 800 000 euroa, kun se oli 
49 200 000 euroa vuonna 2009, mikä 
merkitsee 17,5 prosentin lisäystä; ottaa 
huomioon, että unionin 
kokonaismaksuosuus keskuksen 
talousarvioon vuonna 2010 oli 
56 225 000 euroa;

Or. en

Tarkistus 11
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
2 kohta – johdantokappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. korostaa kuitenkin, että 
varainhoitovuoden 2010 lopullisesti 
vahvistetun Euroopan unionin yleisen 
talousarvion mukaisesti keskukselle 
myönnettiin kaikkiaan

2. korostaa, että varainhoitovuoden 2010 
lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin 
yleisen talousarvion mukaisesti 
kokonaismaksuosuus keskukselle oli 
56 225 000 euroa ja se koostui

Or. en

Tarkistus 12
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
2 kohta – 1 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– 33 360 000 euron avustus osastoon 1 ja 2 
ja

– 33 360 000 euron maksuosuudesta
osastoon 1 ja 2 ja
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Or. en

Tarkistus 13
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
2 kohta – 2 luetelmakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– 22 895 000 euron avustus, josta on 
suoritettu 10 000 000 euroa, osastoon 3;

– 22 895 000 euron maksuosuudesta, josta 
on suoritettu 10 000 000 euroa, osastoon 3;

Or. en

Tarkistus 14
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
2 kohta – 2 alakohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

toteaa, että nämä kaksi avustusta tekevät 
yhteensä 56 225 000 euroa; panee 
merkille, että kyseinen määrä eroaa 
esitetystä unionin 
kokonaismaksuosuudesta keskukselle 
vuonna 2010; kehottaa tästä syystä 
komissiota ilmoittamaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle keskukselle 
varainhoitovuonna 2010 myönnetyn 
avustuksen tarkan määrän ja selittämään 
eron lukuihin, jotka on esitetty keskusta 
varten lopullisesti vahvistetussa Euroopan
unionin yleisessä talousarviossa 
varainhoitovuodeksi 2010;

toteaa kuitenkin, että samassa asiakirjassa 
esitetään, että unionin 
kokonaismaksuosuus vuonna 2010 oli 
53 223 000 euroa; panee merkille
komission lausunnon, että unionin 
maksuosuus keskukselle vuonna 2010 oli
56 225 000 euroa ja että luku 
53 223 000 euroa johtuu talousarvion 
numerotietojen liitteenä olevan tekstin 
epäjohdonmukaisuuksista; katsoo tämän 
osoittavan, että komission on toimitettava
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle vuosittain konsolidoidut 
tiedot kokonaisrahoituksesta, jonka kukin 
erillisvirasto saa vuosittain unionin 
yleisestä talousarviosta;

Or. en



AM\892984FI.doc 9/10 PE483.624v01-00

FI

Tarkistus 15
Lucas Hartong

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa keskuksen lopullisen 
tilinpäätöksen perusteella, että 
vuoden 2010 lopussa päästiin 
maksusitoumusmäärärahojen osalta 
95 prosentin käyttöasteeseen; on kuitenkin 
huolissaan, että maksumäärärahoina 
talousarvion toteutusaste oli ainoastaan 
68 prosenttia kokonaistalousarviosta; pitää 
tätä parannuksena verrattuna 
vuoteen 2009 (59 prosenttia) mutta katsoo 
kuitenkin, että keskuksen on ponnisteltava 
enemmän tässä asiassa;

4. toteaa keskuksen lopullisen 
tilinpäätöksen perusteella, että 
vuoden 2010 lopussa päästiin 
maksusitoumusmäärärahojen osalta 
95 prosentin käyttöasteeseen; on kuitenkin 
huolissaan, että maksumäärärahoina 
talousarvion toteutusaste oli ainoastaan 
68 prosenttia kokonaistalousarviosta; 
katsoo, että keskus näyttää pärjäävän
pienemmällä vuotuisella talousarviolla;

Or. nl

Tarkistus 16
Lucas Hartong

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. toteaa, että keskus työskentelee nyt 
kumppaneidensa kanssa pannakseen
täytäntöön muutokset vuoden 2009 H1N1-
pandemiasta opitun mukaisesti, jotta 
keskuksen toimintaa voidaan parantaa 
tulevaisuudessa; korostaa kuitenkin, että 
keskus edisti merkittävällä tavalla toimia 
H2N1-pandemian torjumiseksi, sillä se 
laati alustavat ohjeet 
influenssapandemiassa käytettävien 
erityisrokotteiden käytöstä vuonna 2009;

16. panee merkille, että keskus ei juuri ole 
pannut täytäntöön muutoksia vuoden 2009 
dramaattisesta H1N1-pandemiasta 
saatujen opetusten perusteella; ihmettelee 
tämänkin vuoksi suuresti, eivätkö 
jäsenvaltioiden kansalliset laitokset 
pystyisi hoitamaan tehtävää paljon 
keskusta paremmin;

Or. nl
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