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Amendement 1
Lucas Hartong

Ontwerpbesluit 1
Visum 3

Ontwerpbesluit Amendement

– gezien de aanbeveling van de Raad van 
... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– gezien de aanbeveling van de Raad van 
... (0000/2012 – C7-0000/2012), waarbij 
zij aangetekend dat voor het eerst de 
lidstaten Engeland, Nederland en Zweden 
de kwijting niet hebben goedgekeurd,

Or. nl

Amendement 2
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de directeur van het Europees 
Centrum voor ziektepreventie en -
bestrijding kwijting voor de uitvoering van 
de begroting van het Centrum voor het 
begrotingsjaar 2010;

1. verleent de directeur van het Europees 
Centrum voor ziektepreventie en -
bestrijding kwijting voor de uitvoering van 
de begroting van het Centrum voor het 
begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 3
Lucas Hartong

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de directeur van het Europees 
Centrum voor ziektepreventie en -
bestrijding kwijting voor de uitvoering van 

1. weigert de directeur van het Europees 
Centrum voor ziektepreventie en -
bestrijding kwijting voor de uitvoering van 
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de begroting van het Centrum voor het 
begrotingsjaar 2010;

de begroting van het Centrum voor het 
begrotingsjaar 2010;

Or. nl

Amendement 4
Edit Herczog

Ontwerpbesluit 1
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de directeur van het Europees 
Centrum voor ziektepreventie en -
bestrijding kwijting voor de uitvoering van 
de begroting van het Centrum voor het 
begrotingsjaar 2010;

1. verleent de directeur van het Europees 
Centrum voor ziektepreventie en -
bestrijding kwijting voor de uitvoering van 
de begroting van het Centrum voor het 
begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 5
Lucas Hartong

Ontwerpbesluit 2
Visum 3

Ontwerpbesluit Amendement

– gezien de aanbeveling van de Raad van... 
(0000/2012 – C7-0000/2012),

– gezien de aanbeveling van de Raad van... 
(0000/2012 – C7-0000/2012), waarbij zij 
aangetekend dat voor het eerst de 
lidstaten Engeland, Nederland en Zweden 
de kwijting niet hebben goedgekeurd,

Or. nl

Amendement 6
Monica Luisa Macovei

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1
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Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de afsluiting van de rekeningen van 
het Europees Centrum voor ziektepreventie 
en -bestrijding voor het begrotingsjaar 
2010;

1. gaat akkoord met de afsluiting van de 
rekeningen van het Europees Centrum voor 
ziektepreventie en -bestrijding voor het 
begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 7
Edit Herczog

Ontwerpbesluit 2
Paragraaf 1

Ontwerpbesluit Amendement

1. ... de afsluiting van de rekeningen van 
het Europees Centrum voor ziektepreventie 
en -bestrijding voor het begrotingsjaar 
2010;

1. gaat akkoord met de afsluiting van de 
rekeningen van het Europees Centrum voor 
ziektepreventie en -bestrijding voor het 
begrotingsjaar 2010;

Or. en

Amendement 8
Lucas Hartong

Ontwerpresolutie
Visum 3

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de aanbeveling van de Raad van 
... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– gezien de aanbeveling van de Raad van 
... (0000/2012 – C7-0000/2012), waarbij 
zij aangetekend dat voor het eerst de
lidstaten Engeland, Nederland en Zweden 
de kwijting niet hebben goedgekeurd,

Or. nl
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Amendement 9
Lucas Hartong

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de totale begroting van 
het Centrum 57 800 000 EUR bedroeg 
voor het jaar 2010, tegenover 49 200 000 
EUR in 2009, hetgeen een toename van 
17,5% betekent; overwegende dat de totale 
bijdrage van de Europese Unie aan de 
begroting van het Centrum 53 223 000 
EUR bedroeg voor 2010,

C. overwegende dat de totale begroting van 
het Centrum 57 800 000 EUR bedroeg 
voor het jaar 2010, tegenover 49 200 000 
EUR in 2009, hetgeen een toename van 
17,5% betekent; overwegende dat de totale 
bijdrage van de Europese Unie aan de 
begroting van het Centrum 53 223 000 
EUR bedroeg voor 2010; verder 
overwegende dat de Eurocommissie het 
exacte bedrag van de susbidies die aan het 
Centrum werden toegekend voor het jaar 
2010 afweken van eerdere cijfers en 
daarmee twijfel is gerezen over dit bedrag;

Or. nl

Amendement 10
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de totale begroting van 
het Centrum 57 800 000 EUR bedroeg 
voor het jaar 2010, tegenover 49 200 000 
EUR in 2009, hetgeen een toename van 
17,5% betekent; overwegende dat de totale 
bijdrage van de Europese Unie aan de 
begroting van het Centrum 53 223 000 
EUR bedroeg voor 2010,

C. overwegende dat de totale begroting van 
het Centrum 57 800 000 EUR bedroeg 
voor het jaar 2010, tegenover 49 200 000 
EUR in 2009, hetgeen een toename van 
17,5% betekent; overwegende dat de totale 
bijdrage van de Europese Unie aan de 
begroting van het Centrum 56 225 000 
EUR bedroeg voor 2010;

Or. en
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Amendement 11
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 – inleidende formule

Ontwerpresolutie Amendement

2. onderstreept echter dat volgens de 
definitieve aanname van de algemene 
begroting van de Europese Unie voor het 
begrotingsjaar 2010, de totale subsidies
aan het Centrum bestonden uit:

2. onderstreept dat volgens de definitieve 
aanname van de algemene begroting van 
de Europese Unie voor het begrotingsjaar 
2010, de totale bijdrage aan het Centrum 
bestond uit:

Or. en

Amendement 12
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

– een subsidie van 33 360 000 EUR onder 
titels I en II en

– een bijdrage van 33 360 000 EUR onder 
titels I en II en

Or. en

Amendement 13
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

– een subsidie van 22 895 000 EUR voor 
titel III, waarvan 10 000 000 EUR werd 
uitbetaald.

– een bijdrage van 22 895 000 EUR voor 
titel III, waarvan 10 000 000 EUR werd 
uitbetaald.

Or. en
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Amendement 14
Monica Luisa Macovei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 – alinea 2

Ontwerpresolutie Amendement

merkt op dat de som van de twee subsidies 
56 225 000 EUR bedraagt; merkt op dat 
dit bedrag afwijkt van het bedrag dat werd 
voorgesteld als de totale bijdrage van de 
Europese Unie aan het Centrum voor 2010; 
dringt er daarom bij de Europese
Commissie op aan om de 
kwijtingsautoriteit in kennis te stellen van
het exacte bedrag van de subsidies die aan 
het Centrum werden toegekend voor 
begrotingsjaar 2010 en om toe te lichten 
waar de afwijkende cijfers vandaan 
komen die in de definitieve aanname van 
de algemene begroting van de Europese
Unie voor het begrotingsjaar 2010 ten 
aanzien van het Centrum worden 
vermeld;

merkt echter op dat in hetzelfde document 
gesproken wordt van een totale bijdrage 
van de Europese Unie van 5 522 3000 
EUR voor 2010; neemt kennis van de 
verklaring van de Europese Commissie 
dat de bijdrage van de Unie aan het 
Centrum in 2010 56 225 000 EUR bedroeg 
en dat het cijfer van 53 223 000 EUR het 
gevolg in van inconsistenties in de 
begeleidende tekst bij de begrotingscijfers; 
is van mening dat hieruit blijkt hoe 
noodzakelijk het is dat de Commissie de 
kwijtingsautoriteit elk jaar 
geconsolideerde informatie verstrekt over 
de totale jaarlijkse bijdrage per 
Agentschap die ten laste van de algemene 
begroting van de Unie wordt uitbetaald;

Or. en

Amendement 15
Lucas Hartong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. erkent op basis van de definitieve 
jaarrekening van het Centrum dat de 
begrotingsuitvoering 95% bedroeg aan het 
eind van het jaar 2010 voor wat de 
vastleggingskredieten betreft; is echter 
bezorgd over het feit dat de 
begrotingsuitvoering voor de betalingen 
slechts 68% van de totale begroting 
bereikte; vindt echter dat dat reeds een 
verbetering is ten opzichte van het 

4. erkent op basis van de definitieve 
jaarrekening van het Centrum dat de 
begrotingsuitvoering 95 % bedroeg aan het 
eind van het jaar 2010 voor wat de 
vastleggingskredieten betreft; is echter 
bezorgd over het feit dat de 
begrotingsuitvoering voor de betalingen 
slechts 68 % van de totale begroting 
bereikte; is van mening dat het Centrum 
kennelijk kan volstaan met een kleiner 
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uitvoeringspercentage van 59% in 2009, 
maar is van mening dat het Centrum meer 
inspanningen moet leveren in dit verband;

jaarlijks budget;

Or. nl

Amendement 16
Lucas Hartong

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. erkent dat het Centrum nu samenwerkt 
met zijn partners om veranderingen door 
te voeren op basis van de lering die 
getrokken werd uit de H1N1-pandemie in 
2009, om de prestaties van het Centrum in 
de toekomst te verbeteren; wijst 
desalniettemin op de belangrijke 
bijdragen van het Centrum aan de 
maatregelen ter bestrijding van de H1N1-
pandemie, door voorlopige richtsnoeren 
op te stellen over het "gebruik van 
specifieke pandemische influenzavaccins" 
in 2009;

16. noteert dat het Centrum nauwelijks 
veranderingen doorvoert op basis van de 
lering die getrokken werd uit het drama 
van de H1N1-pandemie in 2009; vraagt 
zich mede naar aanleiding daarvan 
hardop af of de nationale instellingen van 
de lidstaten niet veel beter in staat zijn om 
die taak uit te voeren dan het Centrum;

Or. nl


