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Ændringsforslag 1
Monica Luisa Macovei

Forslag til afgørelse 1
Punkt 1

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

1. ... direktøren for Det Europæiske 
Agentur for Søfartssikkerhed decharge for 
gennemførelsen af agenturets budget for 
regnskabsåret 2010;

1. meddeler direktøren for Det Europæiske 
Agentur for Søfartssikkerhed decharge for 
gennemførelsen af agenturets budget for 
regnskabsåret 2010;

Or. en

Ændringsforslag 2
Edit Herczog

Forslag til afgørelse 1
Punkt 1

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

1. ... direktøren for Det Europæiske 
Agentur for Søfartssikkerhed decharge for 
gennemførelsen af agenturets budget for 
regnskabsåret 2010;

1. meddeler direktøren for Det Europæiske 
Agentur for Søfartssikkerhed decharge for 
gennemførelsen af agenturets budget for 
regnskabsåret 2010;

Or. en

Ændringsforslag 3
Monica Luisa Macovei

Forslag til afgørelse 2
Punkt 1

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

1. ... afslutning af regnskaberne for Det 
Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed 
for regnskabsåret 2010

1. godkender afslutningen af regnskaberne 
for Det Europæiske Agentur for 
Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2010;

Or. en
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Ændringsforslag 4
Edit Herczog

Forslag til afgørelse 2
Punkt 1

Forslag til afgørelse Ændringsforslag

1. ... afslutning af regnskaberne for Det 
Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed 
for regnskabsåret 2010

1. godkender afslutningen af regnskaberne 
for Det Europæiske Agentur for 
Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2010;

Or. en

Ændringsforslag 5
Monica Luisa Macovei

Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. tager Revisionsrettens tal til efterretning, 
ifølge hvilke agenturets budget for 2010 
var på 50 100 000 EUR, hvorimod 
agenturet har oplyst, at det modtog 
54 400 000 EUR i forpligtelsesbevillinger 
og 50 600 000 i betalingsbevillinger for 
2010;opfordrer agenturet og 
Revisionsretten til at underrette 
dechargemyndigheden om det nøjagtige 
beløb på agenturets budget for 2010 og til 
at redegøre for tilstedeværelsen af 
uoverensstemmende data i henholdsvis 
agenturets og Revisionsrettens 
beretninger;

2. tager agenturets tal til efterretning, 
ifølge hvilke agenturets budget for 2010 
beløb sig til 53.400.000 EUR i 
forpligtelsesbevillinger og 50.600.000 
EUR i betalingsbevillinger;

Or. en

Ændringsforslag 6
Edit Herczog
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Forslag til beslutning
Punkt 5

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5. beklager, at Revisionsretten ikke har 
nævnt de af agenturets bevillinger, der er 
fremført og derpå annulleret, i sin 
beretning om agenturets årsregnskaber 
for regnskabsåret 2010;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 7
Edit Herczog

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. anerkender, at agenturet på Parlamentets 
anmodning har forsynet sin årsberetning 
med specifikke oplysninger om 
efterfølgende forpligtelser (dvs. juridisk 
bindende forpligtelser, der var indgået før 
de hertil svarende budgetforpligtelser blev 
fastlagt); konstaterer agenturets 
bestræbelser på at nedbringe de 
efterfølgende forpligtelser (fra mere end 20 
i 2007 til 5 i 2010); er imidlertid bekymret 
over, at sådanne forpligtelser kan udgøre 
et brud på artikel 62, stk. 1, i den 
finansielle rammeforordning, og over at 
agenturet har videreført dette underskud 
siden 2006;

6. anerkender, at agenturet på Parlamentets 
anmodning har forsynet sin årsberetning 
med specifikke oplysninger om 
efterfølgende forpligtelser (dvs. juridisk 
bindende forpligtelser, der var indgået før 
de hertil svarende budgetforpligtelser blev 
fastlagt); konstaterer agenturets 
bestræbelser på at nedbringe de 
efterfølgende forpligtelser (fra mere end 20 
i 2007 til 5 i 2010);

Or. en

Ændringsforslag 8
Edit Herczog

Forslag til beslutning
Punkt 8
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. opfordrer indtrængende agenturet til at 
gennemføre udbudsprocedurerne korrekt 
og sikre tilstrækkelig data om planlagte 
offentlige indkøb i sit årlige 
arbejdsprogram; finder det navnlig 
betænkeligt, at arbejdsprogrammet ikke 
eksplicit fremlægger alle oplysninger, som 
der henvises til i finansforordningen og de 
tilhørende gennemførelsesbestemmelser; 
minder agenturet om, at hvis en 
finansieringsbeslutning om planlagte 
operationelle indkøb ikke er tilstrækkelig 
underbygget at underliggende data, vil 
dette forhold kunne drage validiteten af 
agenturets beslutning i tvivl; konstaterer, at 
agenturet oplyser, at der fra 2011 er 
vedlagt et specifikt bilag til det endelige 
arbejdsprogram med en indikation af den 
samlede budgetramme, der er afsat til 
offentlige indkøb i løbet af året, et 
vejledende antal for kontrakter og 
vejledende tidsrammer for de enkelte 
aktiviteter;

8. opfordrer agenturet til at gennemføre 
udbudsprocedurerne korrekt og sikre 
tilstrækkelig data om planlagte offentlige 
indkøb i sit årlige arbejdsprogram; finder 
det navnlig betænkeligt, at 
arbejdsprogrammet ikke eksplicit 
fremlagde alle oplysninger, som der 
henvises til i finansforordningen og de 
tilhørende gennemførelsesbestemmelser; 
minder agenturet om, at hvis en 
finansieringsbeslutning om planlagte 
operationelle indkøb ikke er tilstrækkelig 
underbygget at underliggende data, vil 
dette forhold kunne drage validiteten af 
agenturets beslutning i tvivl; konstaterer, at 
agenturet oplyser, at der fra 2011 er 
vedlagt et specifikt bilag til det endelige 
arbejdsprogram med en indikation af den 
samlede budgetramme, der er afsat til 
offentlige indkøb i løbet af året, et 
vejledende antal for kontrakter og 
vejledende tidsrammer for de enkelte 
aktiviteter;

Or. en

Ændringsforslag 9
Edit Herczog

Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. opfordrer agenturet til at sørge for 
nøjagtig og rettidig rapportering til 
bestyrelsen om procedurer med 
forhandling; erkender for så vidt, at 
agenturets procedurer med forhandling, 
der kun bør finde anvendelse under nøje 
udstukne betingelser, ikke altid 
rapporteres til bestyrelsen;

9. opfordrer agenturet til at sørge for 
nøjagtig og rettidig rapportering til 
bestyrelsen om procedurer med 
forhandling; konstaterer, at agenturet 
oplyser, at der fra 2009 er vedlagt et 
specifikt bilag til den årlige 
aktivitetsrapport indeholdende de 
nødvendige oplysninger om procedurer 
med forhandling;
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Or. en

Ændringsforslag 10
Edit Herczog

Forslag til beslutning
Punkt 10 – indledning

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. er bekymret over, at der i 2010 
angiveligt var risiko for, at agenturets 
regnskabsfører mistede sin uafhængighed; 
konstaterer således følgende forhold i løbet 
af året:

10. bemærker, at der i 2010 angiveligt var 
risiko for, at agenturets regnskabsfører 
mistede sin uafhængighed; konstaterer 
således følgende forhold i løbet af året:

Or. en

Ændringsforslag 11
Edit Herczog

Forslag til beslutning
Punkt 12

Forslag til beslutning Ændringsforslag

12. understreger dog, at der fortsat består 
svagheder med hensyn til agenturets 
regnskabsfører, især vedrørende 
fastlæggelsen af ansvarsområder og 
evaluering af arbejdets udførelse; 
opfordrer derfor indtrængende agenturet 
til snarest at rette op på situationen og 
regelmæssigt underrette 
dechargemyndigheden om de konkrete 
tiltag og resultater på dette område;

12. understreger dog, at der fortsat består 
svagheder med hensyn til agenturets 
regnskabsfører, især vedrørende 
fastlæggelsen af ansvarsområder og 
evaluering af arbejdets udførelse; 
bemærker, at agenturet har truffet de 
nødvendige foranstaltninger til at rette op 
på førnævnte situation;

Or. en

Ændringsforslag 12
Edit Herczog
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Forslag til beslutning
Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. beklager, at Revisionsretten i sin 
årsberetning for 2010 ikke omtalte 
agenturets budgetoverførsler; finder, at 
det høje antal budgetoverførsler i 
agenturet var en kilde til bekymring for 
Parlamentet i de foregående år (49 i 2009, 
52 i 2008 og 32 i 2007); anmoder derfor 
Revisionsretten om øjeblikkeligt at 
underrette dechargemyndigheden om 
situationen, for så vidt angår overførsler i 
2010;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 13
Edit Herczog

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. erkender, at agenturet endnu mangler at 
gennemføre 15 ”meget vigtige” 
anbefalinger, som Den Interne 
Revisionstjeneste har fremsat; er 
betænkelig ved, at gennemførelsen af otte 
af disse anbefalinger er blevet forsinket 
med 6–12 måneder og at én er blevet 
forkastet; bemærker, at de første 11 af 
disse “meget vigtige” anbefalinger angår 
den juridiske og finansielle 
beslutningsproces, administrationen af de 
menneskelige ressourcer og normerne for 
intern kontrol; bemærker også, at den 
forkastede anbefaling vedrører ansvaret for 
evalueringen af regnskabsføreren arbejde; 
opfordrer på denne baggrund indtrængende 
agenturet til at forsyne 
dechargemyndigheden med en redegørelse 
for grundene til denne forkastelse og 

16. erkender, at agenturet endnu mangler at 
gennemføre 15 ”meget vigtige” 
anbefalinger, som Den Interne 
Revisionstjeneste har fremsat; er 
betænkelig ved, at gennemførelsen af otte 
af disse anbefalinger er blevet forsinket 
med 6–12 måneder og at én er blevet 
forkastet; bemærker, at de første 11 af 
disse “meget vigtige” anbefalinger angår 
den juridiske og finansielle 
beslutningsproces, administrationen af de 
menneskelige ressourcer og normerne for 
intern kontrol; bemærker også, at den 
forkastede anbefaling vedrører ansvaret for 
evalueringen af regnskabsførerens
arbejde; opfordrer på denne baggrund 
indtrængende agenturet til at forsyne 
dechargemyndigheden med en redegørelse 
for grundene til denne forkastelse og 



AM\892974DA.doc 9/9 PE483.621v01-00

DA

opfordrer agenturet til at tage hånd om 
gennemførelsen af de forsinkede 
anbefalinger;

opfordrer agenturet til at tage hånd om 
gennemførelsen af de forsinkede 
anbefalinger; konstaterer, at agenturet har 
oplyst, at en af anbefalingerne fra Den 
Interne Revisionstjeneste (ansvaret for 
evalueringen af regnskabsførerens 
arbejde) er blevet forkastet på grund af 
forskellige juridiske fortolkninger af 
vedtægterne; understreger imidlertid, at 
agenturet efter fælles aftale mellem Den 
Interne Revisionstjeneste og agenturet 
har gennemført denne anbefaling og 
ligeledes har vedtaget en specifik 
gennemførelsesbestemmelse;

Or. en

Ændringsforslag 14
Monica Luisa Macovei

Forslag til beslutning
Punkt 18 – afsnit 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

opfordrer derfor agenturet til at oplyse 
dechargemyndigheden om de konkrete 
resultater i tråd med de anbefalinger, Den 
Interne Revisionstjeneste har fremsat;

noterer sig agenturets erklæring om
vedtagelsen af en beredskabsplan for 
maritime anvendelsesområder, en 
beredskabsplan for støtteaktiviteter samt 
en procedure for registrering af 
undtagelser;

Or. en


