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Monica Luisa Macovei 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Decharge for 2010: europæiske agenturer: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol 

2011/2232(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt H 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

H. der henviser til, at Revisionsrettens 

særberetning om udgiftsmålekriterier for 

EU-agenturer skulle have været fremlagt 

inden udgangen af 2011, men fortsat 

afventes, og henviser til, at en skrivelse 

modtaget fra Revisionsretten af 15. februar 

2012 indeholdt et sammenfattende 

dokument med dataudskrifter for årene 

2008 til 2010 om agenturerne 

ledelsesomkostninger, finansielle 

forvaltning og operationelle effektivitet, 

H. der henviser til, at Revisionsrettens 

særberetning om udgiftsmålekriterier for 

EU-agenturer skulle have været fremlagt 

inden udgangen af 2011, og henviser til, at 

en skrivelse modtaget fra Revisionsretten 

af 15. februar 2012 indeholdt et 

sammenfattende dokument med 

dataudskrifter for årene 2008 til 2010 om 

agenturerne ledelsesomkostninger, 

finansielle forvaltning og operationelle 

effektivitet samt til, at Revisionsretten ved 

skrivelse af 18. april 2012 oplyste 

dechargemyndigheden om, at den ikke 

agter at offentliggøre særberetningen om 

udgiftsmålekriterier for EU-agenturerne, 

Or. en 
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Monica Luisa Macovei 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Decharge for 2010: europæiske agenturer: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol 

2011/2232(DEC) 

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; 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; beklager, at Revisionsretten ikke 

agter at offentliggøre særberetningen om 

målekriterier for agenturernes udgifter, 

som anført i Revisionsrettens skrivelse af 

18. april 2012 til dechargemyndigheden; 

Or. en 
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Betænkning A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Decharge for 2010: europæiske agenturer: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol 

2011/2232(DEC) 

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 eller nedlægge mindre 

og forskningsorienterede agenturer med 

henblik på at opnå besparelser og stoppe 

og/eller undgå overlappende målsætninger 

og forebygge yderligere udgifter fra EU-

budgettet 

 

Or. en 

 

 


