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Betænkning A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Decharge 2010: præstation, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer 

2011/2232(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at ophøre med at forhøje agenturernes 

budgetter og til sågar at overveje at skære 

ned på Unionens bidrag til deres budgetter, 

navnlig til de agenturer, som 

hovedsageligt beskæftiger sig med 

forskning; opfordrer ligeledes 

indtrængende agenturerne til at mindske 

deres løbende omkostninger og 

generalomkostninger, bl.a. ved at 

sammenlægge agenturer, hvis opgaver 

minder om eller overlapper hinanden eller 

som har flere placeringer, og indføre 

mekanismer, som giver et klart billede af 

og placerer ansvaret for, hvorledes hver 

enkelt euro anvendes, og gennemføre 

betydelige besparelser for så vidt angår 

Unionens midler; 

3. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at ophøre med at forhøje agenturernes 

budgetter og til sågar at overveje at skære 

ned på Unionens bidrag til deres budgetter; 

opfordrer ligeledes indtrængende 

agenturerne til at mindske deres løbende 

omkostninger og generalomkostninger, 

bl.a. ved at sammenlægge agenturer, hvis 

opgaver minder om eller overlapper 

hinanden eller som har flere placeringer, og 

indføre mekanismer, som giver et klart 

billede af og placerer ansvaret for, 

hvorledes hver enkelt euro anvendes, og 

gennemføre betydelige besparelser for så 

vidt angår Unionens midler; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. bemærker, at nogle agenturer har 

problemer med at bruge deres 

budgetmidler rettidigt, og at midler 

forpligtes til projekter uden sammenhæng 

med regnskabsåret; er fortørnet over, at 

betydelige dele af budgettet tildeles ved 

regnskabsårets slutning; finder, at dette kan 

være et tegn på, at EU-midlerne 

sommetider anvendes unødvendigt; 

opfordrer Revisionsretten og navnlig 

agenturerne selv til at fremlægge yderligere 

oplysninger og begrundelser vedrørende 

Cedefop, CPVO, EFSA, EMSA, ENISA, 

Det Europæiske Jernbaneagentur, Eurojust 

og Den Europæiske Unions Agentur for 

Grundlæggende Rettigheder, som har brugt 

mere end 25 % af deres budgetmidler i de 

sidste to måneder af 2010, og om Cepol, 

CPVO, Frontex og igen EMSA, der 

konstant har en stor procentdel af 

fremførsler, som må bortfalde; 

5. bemærker, at nogle agenturer har 

problemer med at bruge deres 

budgetmidler rettidigt, og at midler 

forpligtes til projekter uden sammenhæng 

med regnskabsåret; er bekymret over, at 

betydelige dele af budgettet tildeles ved 

regnskabsårets slutning; finder, at dette kan 

være et tegn på, at EU-midlerne 

sommetider anvendes unødvendigt; 

opfordrer Revisionsretten og navnlig 

agenturerne selv til at fremlægge yderligere 

oplysninger og begrundelser vedrørende 

Cedefop, CPVO, EFSA, EMSA, ENISA, 

Det Europæiske Jernbaneagentur, Eurojust 

og Den Europæiske Unions Agentur for 

Grundlæggende Rettigheder, som har brugt 

mere end 25 % af deres budgetmidler i de 

sidste to måneder af 2010, og om Cepol, 

CPVO, Frontex og igen EMSA, der 

konstant har en stor procentdel af 

fremførsler, som må bortfalde; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 6 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

6. er irriteret over, at forholdet mellem 

periodiseringsbeløb og fremførsler for 

ECHA, ENISA, Det Europæiske 

Jernbaneagentur, Eurofound, Den 

Europæiske Unions Agentur for 

Grundlæggende Rettigheder, Cepol, EU-

OSHA, EFSA, Eurojust, ECDC, Frontex, 

OHIM i 2010 var lavere end 50 %; ønsker 

yderligere oplysninger og begrundelser fra 

de ovennævnte agenturer, eftersom dette 

indikerer, at mere end halvdelen af deres 

fremførsler vedrører aktiviteter, der 

gennemføres i det følgende år, hvilket vil 

være i strid med princippet om etårighed, 

hvis det er ubegrundet; 

6. er bekymret over, at forholdet mellem 

periodiseringsbeløb og fremførsler for 

ECHA, ENISA, Det Europæiske 

Jernbaneagentur, Eurofound, Den 

Europæiske Unions Agentur for 

Grundlæggende Rettigheder, Cepol, EU-

OSHA, EFSA, Eurojust, ECDC, Frontex, 

OHIM i 2010 var lavere end 50 %; ønsker 

yderligere oplysninger og begrundelser fra 

de ovennævnte agenturer, eftersom dette 

indikerer, at mere end halvdelen af deres 

fremførsler vedrører aktiviteter, der 

gennemføres i det følgende år, hvilket vil 

være i strid med princippet om etårighed, 

hvis det er ubegrundet; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 46 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

46. beklager, at de oplysninger, som 

agenturerne har fremlagt i rapporterne 

om artikel 96, stammer fra agenturerne 

selv, og at udtalelsernes rigtighed derfor 

ikke kan verificeres fuldt ud eller tages for 

givet; opfordrer derfor den 

interinstitutionelle arbejdsgruppe om 

agenturer til at overveje at inkludere en 

bestemmelse om etablering og 

gennemførelse af en 

verificeringsmekanisme, for så vidt angår 

den information, som agenturerne 

fremlægger i rapporten om artikel 96, for 

at dechargemyndigheden kan være sikker 

på, at den modtagne information er 

korrekt, og for at gøre det muligt at følge 

op på bemærkningerne og anbefalingerne 

fra Parlamentets tidligere 

dechargebetænkninger; 

udgår 

Or. en 
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Punkt 52 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

52. opfordrer agenturerne til at indføre 

effektive procedurer til håndtering af 

påstande om interessekonflikter inden for 

agenturerne og/eller bestyrelserne, navnlig 

i EASA, EEA og EFSA; 

52. opfordrer agenturerne til at indføre 

effektive procedurer til håndtering af 

påstande om interessekonflikter inden for 

agenturerne og/eller bestyrelserne; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 84 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

84. er bekymret over, at særberetningen om 

målekriterier for agenturernes udgifter 

trods Revisionsrettens oplysninger i dens 

årlige arbejdsprogram fra 2011 og 

gentagne anmodninger fra Parlamentet 

stadig ikke er blevet fremlagt; anerkender, 

at Revisionsretten bestræber sig på at 

forelægge Parlamentet oplysninger om 

målekriterier for agenturernes udgifter; er 

dog forbavset over, at Revisionsrettens 

formand den 15. februar 2012 sendte en 

skrivelse med et bilag til Europa-

Parlamentets formand, hvori han 

grundlæggende erklærede, at bilaget (i) 

ikke er særberetningen om målekriterier for 

agenturernes udgifter, (ii) ikke er beregnet 

til offentliggørelse, og (iii) at det kan 

bruges til decharge for 2011, selv om 

tallene i bilaget dækker perioden 2008-

2010; opfordrer indtrængende 

Revisionsretten til at øge sine bestræbelser 

på at fremlægge særberetningen om 

målekriterier for agenturernes udgifter for 

Parlamentet og offentligheden i tråd med 

de professionelle revisionsstandarder; 

84. er bekymret over, at særberetningen om 

målekriterier for agenturernes udgifter 

trods Revisionsrettens oplysninger i dens 

årlige arbejdsprogram fra 2011 og 

gentagne anmodninger fra Parlamentet 

stadig ikke er blevet fremlagt; anerkender, 

at Revisionsretten bestræber sig på at 

forelægge Parlamentet oplysninger om 

målekriterier for agenturernes udgifter; 

noterer sig, at Revisionsrettens formand 

den 15. februar 2012 sendte en skrivelse 

med et bilag til Europa-Parlamentets 

formand, hvori han grundlæggende 

erklærede, at bilaget (i) ikke er 

særberetningen om målekriterier for 

agenturernes udgifter, (ii) ikke er beregnet 

til offentliggørelse, og (iii) at det kan 

bruges til decharge for 2011, selv om 

tallene i bilaget dækker perioden 2008-

2010; opfordrer indtrængende 

Revisionsretten til at øge sine bestræbelser 

på at fremlægge særberetningen om 

målekriterier for agenturernes udgifter for 

Parlamentet og offentligheden i tråd med 

de professionelle revisionsstandarder; 

Or. en 



 

AM\900800DA.doc  PE486.786v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

2.5.2012 A7-0103/7 

Ændringsforslag  7 

Gerben-Jan Gerbrandy 

for ALDE-Gruppen 
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Forslag til beslutning 

Punkt 87 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

87. opfordrer indtrængende 

Revisionsretten til at forhindre eventuelle 

interessekonflikter, når de tildeler 

kontrakter om uafhængig revision af 

agenturerne; 

udgår 

Or. en 
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Monica Luisa Macovei 
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Forslag til beslutning 

Punkt 94 – led 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

– at sammenlægge mindre og 

forskningsorienterede agenturer med 

henblik på at opnå besparelser og stoppe 

og/eller undgå overlappende målsætninger 

og forebygge yderligere udgifter fra EU-

budgettet 

– at sammenlægge mindre agenturer med 

henblik på at opnå besparelser og stoppe 

og/eller undgå overlappende målsætninger 

og forebygge yderligere udgifter fra EU-

budgettet 

Or. en 

 

 


