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Predlog spremembe 1
Lucas Hartong

Predlog sklepa 1
Navedba sklicevanja 3

Predlog sklepa Predlog spremembe

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne ... 
(0000/2012 – C7-0000/2012),

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne ... 
(0000/2012 – C7-0000/2012) in ob 
upoštevanju dejstva, da so Anglija [sic], 
Nizozemska in Švedska prvič zavrnile 
podelitev razrešnice,

Or. nl

Predlog spremembe 2
Monica Luisa Macovei

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... ... razrešnico direktorju Evropskega 
centra za preprečevanje in obvladovanje 
bolezni glede izvrševanja proračuna Centra
za proračunsko leto 2010;

1. podeli razrešnico direktorju Evropskega 
centra za preprečevanje in obvladovanje 
bolezni glede izvrševanja proračuna centra
za proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 3
Lucas Hartong

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... direktorju Evropskega centra za 
preprečevanje in obvladovanje bolezni 
glede izvrševanja proračuna Centra za 
proračunsko leto 2010;

1. zavrne podelitev razrešnice direktorju 
Evropskega centra za preprečevanje in 
obvladovanje bolezni glede izvrševanja 
proračuna centra za proračunsko leto 2010;
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Or. nl

Predlog spremembe 4
Edit Herczog

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... ... razrešnico direktorju Evropskega 
centra za preprečevanje in obvladovanje 
bolezni glede izvrševanja proračuna Centra
za proračunsko leto 2010;

1. podeli razrešnico direktorju Evropskega 
centra za preprečevanje in obvladovanje 
bolezni glede izvrševanja proračuna centra
za proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 5
Lucas Hartong

Predlog sklepa 2
Navedba sklicevanja 3

Predlog sklepa Predlog spremembe

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne ... 
(0000/2012 – C7-0000/2012),

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne ... 
(0000/2012 – C7-0000/2012) in ob 
upoštevanju dejstva, da so Anglija [sic], 
Nizozemska in Švedska prvič zavrnile 
podelitev razrešnice,

Or. nl

Predlog spremembe 6
Monica Luisa Macovei

Predlog sklepa 2
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... ... zaključek poslovnih knjig 1. odobri zaključek poslovnih knjig 
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Evropskega centra za preprečevanje in 
obvladovanje bolezni za proračunsko leto 
2010;

Evropskega centra za preprečevanje in 
obvladovanje bolezni za proračunsko leto 
2010;

Or. en

Predlog spremembe 7
Edit Herczog

Predlog sklepa 2
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... ... zaključek poslovnih knjig 
Evropskega centra za preprečevanje in 
obvladovanje bolezni za proračunsko leto 
2010;

1. odobri zaključek poslovnih knjig 
Evropskega centra za preprečevanje in 
obvladovanje bolezni za proračunsko leto 
2010;

Or. en

Predlog spremembe 8
Lucas Hartong

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne ... 
(0000/2012 – C7-0000/2012),

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne ... 
(0000/2012 – C7-0000/2012) in ob 
upoštevanju dejstva, da so Anglija [sic], 
Nizozemska in Švedska prvič zavrnile 
podelitev razrešnice,

Or. nl

Predlog spremembe 9
Lucas Hartong

Predlog resolucije
Uvodna izjava C
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Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je skupni proračun centra za leto 
2010 znašal 57.800.000 EUR, kar je v 
primerjavi z letom 2009, ko je znašal 
49.200.000 EUR, povečanje za 17,5 %; ker 
je bil v letu 2010 skupni prispevek 
Evropske unije k proračunu centra 
53.223.000 EUR,

C. ker je skupni proračun centra za leto 
2010 znašal 57.800.000 EUR, kar je v 
primerjavi z letom 2009, ko je znašal 
49.200.000 EUR, povečanje za 17,5 %; ker 
je bil v letu 2010 skupni prispevek 
Evropske unije k proračunu centra 
53.223.000 EUR; ker se natančen znesek 
subvencij, dodeljenih centru za leto 2010, 
razlikuje od starejših podatkov in so se v 
zvezi s tem pojavili dvomi;

Or. nl

Predlog spremembe 10
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je skupni proračun centra za leto 
2010 znašal 57.800.000 EUR, kar je v 
primerjavi z letom 2009, ko je znašal 
49.200.000 EUR, povečanje za 17,5 %; ker 
je bil v letu 2010 skupni prispevek 
Evropske unije k proračunu centra 
53.223.000 EUR,

C. ker je skupni proračun centra za leto 
2010 znašal 57.800.000 EUR, kar je v 
primerjavi z letom 2009, ko je znašal 
49.200.000 EUR, povečanje za 17,5 %; ker 
je bil v letu 2010 skupni prispevek 
Evropske unije k proračunu centra
56.225.000 EUR,

Or. en

Predlog spremembe 11
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 2 - uvodni del

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. vendar poudarja, da je bila glede na 
dokončno sprejetje splošnega proračuna 

2. poudarja, da je glede na dokončno 
sprejetje splošnega proračuna Evropske 
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Evropske unije za proračunsko leto 2010 
skupna subvencija centru sestavljena iz:

unije za proračunsko leto 2010 skupni 
prispevek centru znašal 56.225.000 EUR 
in je bil sestavljen iz:

Or. en

Predlog spremembe 12
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 2 – alinea 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

– subvencije v višini 33.360.000 EUR iz 
naslovov I in II ter

– prispevka v višini 33.360.000 EUR v
naslovih I in II ter

Or. en

Predlog spremembe 13
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 2 – alinea 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

– subvencije v višini 22.895.000 na
naslov III, od tega je bilo plačanih 
10.000.000 EUR.

– prispevka v višini 22.895.000 za
naslov III, od tega je bilo plačanih 
10.000.000 EUR;

Or. en

Predlog spremembe 14
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 2 – pododstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

Je seznanjen s tem, da je skupni znesek je kljub temu seznanjen s tem, da isti 
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obeh subvencij 56.225.000 EUR; 
ugotavlja, da se ta znesek razlikuje od 
zneska, ki je bil naveden kot skupni 
prispevek Evropske unije centru za leto 
2010; zato poziva Evropsko komisijo, naj 
organ za razrešnico obvesti o točnem 
znesku subvencije, ki je bil centru 
dodeljen za proračunsko leto 2010, in 
obrazloži različne zneske, navedene glede 
centra v dokončnem sprejetju splošnega 
proračuna Evropske unije za finančno leto 
2010;

dokument navaja, da je skupni prispevek 
Evropske unije za leto 2010 znašal 
53.223.000 EUR; je seznanjen z izjavo 
Evropske komisije, da je skupni prispevek 
Evropske unije centru za leto 2010 znašal 
56.225.000 EUR in da je znesek 
53.223.000 EUR rezultat nedoslednosti v 
besedilu, priloženem proračunskim 
zneskom; meni, da je to dokaz, da bi 
morala Komisija organu za podelitev 
razrešnice vsako leto posredovati 
konsolidirane podatke o skupnem letnem 
financiranju posameznih agencij iz 
splošnega proračuna Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 15
Lucas Hartong

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. na podlagi letnih računovodskih izkazov 
centra je seznanjen s tem, da je izvrševanje 
proračuna v zvezi z odobritvami za 
prevzem obveznosti ob koncu leta doseglo 
stopnjo 95 %; vendar je zaskrbljen, da je 
izvrševanje proračuna v zvezi s plačili 
doseglo le 68 % celotnega proračuna; kljub 
temu meni, da je to napredek v primerjavi 
z 59 % v letu 2009, vendar meni, da si 
mora center glede tega dodatno 
prizadevati;

4. na podlagi letnih računovodskih izkazov 
centra je seznanjen s tem, da je izvrševanje 
proračuna v zvezi z odobritvami za 
prevzem obveznosti ob koncu leta doseglo 
stopnjo 95 %; vendar je zaskrbljen, da je 
izvrševanje proračuna v zvezi s plačili 
doseglo le 68 % celotnega proračuna; 
meni, da center očitno lahko shaja z 
manjšim letnim proračunom;

Or. nl

Predlog spremembe 16
Lucas Hartong

Predlog resolucije
Odstavek 16



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

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. ugotavlja, da center sodeluje s 
partnerji za uvedbo sprememb na podlagi 
izkušenj iz pandemije H1N1 iz leta 2009, 
da bi v prihodnje še izboljšali uspešnost 
centra; kljub temu izpostavlja pomembni 
prispevek centra k ukrepom za boj proti 
pandemiji H2N1, ki ga je v letu 2009 
opravil z izdajo predhodnih smernic o 
uporabi specifičnih cepiv proti 
pandemični gripi;

16. ugotavlja, da center uvaja zanemarljive 
spremembe na podlagi izkušenj iz nesreče
H1N1 leta 2009; tudi zato zelo dvomi, ali 
niso nacionalne institucije držav članic v 
veliko boljšem položaju kot center za 
izvajanje te naloge; 

Or. nl


