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Ændringsforslag 1
Frédéric Daerden, Alejandro Cercas, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. 3.noterer sig med beklagelse
Revisionsrettens bemærkninger om 
overførslen af 3,4 mio. EUR og den 
dermed forbundne kunstige forringelse af 
budgetresultatet samt det beløb, der skal 
betales tilbage til fællesskabsbudgettet; 
kræver derfor, at budgetoverslaget i 
overensstemmelse med princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning tilpasses 
de faktiske behov; forventer yderligere
bestræbelser for i fremtiden at kunne sikre 
overholdelse af princippet om etårige 
budgetter og en forsvarlig økonomisk 
forvaltning;

3. noterer sig Revisionsrettens 
bemærkninger om overførslen af 3 400 000 
EUR og den dermed forbundne kunstige 
forringelse af budgetresultatet samt det 
beløb, der skal betales tilbage til 
fællesskabsbudgettet; kræver derfor, at 
budgetoverslaget i overensstemmelse med 
princippet om forsvarlig økonomisk 
forvaltning tilpasses de faktiske behov; 
Glæder sig over de øgede bestræbelser for 
i fremtiden at kunne sikre overholdelse af 
princippet om etårige budgetter og en 
forsvarlig økonomisk forvaltning, navnlig 
tilsagnet om ikke mere at forpligte store 
beløb i slutningen af året;

Or. fr

Ændringsforslag 2
Frédéric Daerden, Alejandro Cercas, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. forventer af agenturet, at der rådes bod 
på de eksisterende problemer med hensyn 
til procedurerne for offentlige udbud, 
således at agenturet medvirker til, at EU's 
budgetlovgivning overholdes i praksis;

4. forventer af agenturet, at der for 
fremtiden rådes bod på problemet med 
overskridelsen af maksimumsbeløbet ved 
anvendelse af en rammekontrakt for 
offentlige udbud, således at agenturet 
medvirker til, at EU's budgetlovgivning 
overholdes i praksis;

Or. fr


