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for S&D-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 C 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

C. der henviser til, at Rådets beslutninger 

gennem de seneste år om oprettelse og 

fordeling af agenturer er årsagen til de 

pågældende agenturers store udgifter og 

manglende effektivitet, eftersom 

beslutningerne ikke er baseret på 

effektivitetsovervejelser, hvilket bl.a. 

medfører fjerntliggende og 

omkostningskrævende placeringer; 

udgår 

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 G 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

G. der henviser til, at denne 

interinstitutionelle arbejdsgruppe 

samledes for syvende gang på politisk 

niveau den 13. december 2011 og drøftede 

følgende punkter: kriterier for oprettelse 

af nye agenturer, valg af agenturernes 

hjemsted og hjemstedsaftaler, 

sammensætning af bestyrelser, 

udnævnelsesprocedure for direktører, 

evaluering og præstationer, det flerårige 

program og administrativ bistand; 

udgår 

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 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; 

udgår 

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 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; mener, at dette er 

et klart tegn på, at EU-midlerne undertiden 

bruges unødvendigt; opfordrer 

Revisionsretten og navnlig agenturerne 

selv til at fremlægge yderligere 

oplysninger og begrundelser vedrørende 

Cedefop, CPVO, EFSA, EMSA, ENISA, 

ERA, Eurojust og FRA, 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 skal annulleres; 

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; mener, at dette er 

et klart tegn på, at EU-midlerne undertiden 

bruges unødvendigt; 

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 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 i 2010 

for nogle agenturers vedkommende var 

lavere end 50 %; ønsker yderligere 

oplysninger og begrundelser fra 

agenturerne, 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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Betænkning A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

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

2011/2232(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. opfordrer de relevante budgetaktører til 

at efterleve deres ansvar jævnfør 

budgetproceduren til at fremlægge 

tilstrækkelig begrundelse for deres 

anmodninger vedrørende agenturernes 

budgetter (dvs. oprindelige 

budgetanmodninger, forhøjelser og 

reduktioner) og til i fremtiden at udvise 

større forsigtighed, når der træffes 

beslutning om forhøjelse af budgettet 

under indtryk af den tid, det tager at 

bringe de nye aktiviteter til udførelse; er af 

den mening, at agenturernes budgetter skal 

være baseret på deres faktiske, konkrete 

behov; opfordrer derfor Kommissionen og 

alle relevante parter i budgetproceduren 

til hurtigst muligt at gennemføre 

Revisionsrettens anbefaling om en 

nulbaseret budgetlægningsmetode for 

agenturerne ved udarbejdelsen af 

agenturernes budgetter, hvilket betyder, at 

budgettet for de enkelte agenturer 

udarbejdes uden hensyntagen til 

traditionelle beløb, men udelukkende 

fastsættes under hensyntagen til de 

enkelte agenturers behov; 

18. opfordrer de relevante budgetaktører til 

at efterleve deres ansvar jævnfør 

budgetproceduren til at fremlægge 

tilstrækkelig begrundelse for deres 

anmodninger vedrørende agenturernes 

budgetter (dvs. oprindelige 

budgetanmodninger, forhøjelser og 

reduktioner) og til i fremtiden at udvise 

større forsigtighed, når der træffes 

beslutning om forhøjelse eller nedskæring 

af budgettet; er af den mening, at 

agenturernes budgetter skal være baseret på 

deres faktiske, konkrete behov; 

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 28 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

28. glæder sig over, at Revisionsretten har 

fået rimelig sikkerhed for, at 

årsregnskaberne for alle agenturer inden 

for politikområdet frihed, sikkerhed og 

retfærdighed for regnskabsåret 2010 på 

alle væsentlige punkter er pålidelige, og at 

de underliggende transaktioner er lovlige 

og formelt rigtige; bemærker, at dechargen 

for gennemførelsen af budgettet for disse 

agenturer fortsat bør baseres på deres 

resultater i løbet af hele året; 

28. glæder sig over, at Revisionsretten har 

fået rimelig sikkerhed for, at 

årsregnskaberne for alle agenturer for 

regnskabsåret 2010 på alle væsentlige 

punkter er pålidelige, og at de 

underliggende transaktioner er lovlige og 

formelt rigtige; bemærker, at dechargen for 

gennemførelsen af budgettet for disse 

agenturer fortsat bør baseres på deres 

resultater i løbet af hele året; 

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 

Overskrift før punkt 44 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Evaluering af agenturerne udgår 

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 44 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

44. opfordrer agenturerne til hvert halve 

år på Kommissionens, Europa-

Parlamentets og/eller Revisionsrettens 

bestilling at udarbejde og fremlægge en 

samlet evaluering af deres aktiviteter, 

resultater og disses virkning og at 

offentliggøre denne evaluering på deres 

hjemmeside; opfordrer agenturerne til 

derpå at udarbejde en køreplan med en 

indbygget opfølgningsplan baseret på 

konklusionerne i disse evalueringer og 

årligt rapportere om de gjorte fremskridt; 

udgår 

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 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 

 

 

 


