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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 49 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

49. opfordrer indtrængende agenturerne 

til, via deres hjemmesider, at give de 

nødvendige oplysninger for at sikre 

gennemsigtighed, især finansiel 

gennemsigtighed; opfordrer især 

agenturerne til på deres hjemmeside at 

offentliggøre en liste over alle kontrakter, 

der er indgået i løbet af de sidste tre år, 

samt en liste over medlemmerne af deres 

bestyrelser sammen med disses 

interesseerklæringer og en liste over alle 

virksomheder, der deltager i offentlig-

private partnerskabskontrakter eller har 

andre kommercielle forbindelser med 

agenturer; opfordrer Kommissionen til at 

fortsætte sine bestræbelser på at gøre disse 

oplysninger fuldt tilgængelige og integrere 

dem i sin ordning for finansiel 

gennemsigtighed; 

49. opfordrer agenturerne til, via deres 

hjemmesider, at give de nødvendige 

oplysninger for at sikre gennemsigtighed, 

især finansiel gennemsigtighed; kræver 

især; at agenturerne på deres hjemmeside 

offentliggør en liste over alle kontrakter, 

der er indgået i løbet af de sidste tre år, 

samt en liste over medlemmerne af deres 

bestyrelser sammen med disses 

interesseerklæringer; opfordrer 

Kommissionen til at fortsætte sine 

bestræbelser på at gøre disse oplysninger 

fuldt tilgængelige og integrere dem i sin 

ordning for finansiel gennemsigtighed; 

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 60 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

60. minder om, at interessekonflikter er 

en årsag til korruption, svig, dårlig 

forvaltning af midler og menneskelige 

ressourcer og nepotisme og har en negativ 

indvirkning på uvildigheden af 

beslutninger og kvaliteten af arbejdet og 

undergraver EU-borgernes tillid til EU-

institutionerne, herunder til 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 65 – indledning  

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

65. opfordrer indtrængende agenturerne til 

at tage de nødvendige skridt til at forbedre 

lovligheden af og gennemsigtigheden og 

objektiviteten i deres 

ansættelsesprocedurer; konstaterer, at der 

stadig i mange agenturers 

ansættelsesprocedurer findes mangler, der 

betyder, at gennemsigtigheden ved 

procedurerne og/eller princippet om 

ligebehandling i anvendelsen af 

kvalifikationskriterierne undergraves; 

konstaterer navnlig, at Revisionsretten 

gentagne gange har påpeget følgende 

mangler: 

65. opfordrer indtrængende agenturerne til 

at tage de nødvendige skridt til at forbedre 

gennemsigtigheden og objektiviteten i 

deres ansættelsesprocedurer; konstaterer, at 

der stadig i mange agenturers 

ansættelsesprocedurer findes mangler, der 

betyder, at gennemsigtigheden ved 

procedurerne og/eller princippet om 

ligebehandling i anvendelsen af 

kvalifikationskriterierne undergraves; 

konstaterer navnlig, at Revisionsretten 

gentagne gange har påpeget følgende 

mangler: 

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 67 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

67. mener, at der hvert år er 

medarbejdere, herunder direktører, der 

roterer mellem agenturerne; opfordrer 

Kommissionen til at forsyne Parlamentet 

med en tabel over alle ansatte, især 

direktører og personer i lederstillinger, 

der har skiftet arbejdsplads fra et agentur 

til et andet eller til en anden EU-

institution, i det mindste siden 2008; 

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 68 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

68. opfordrer Kommissionen til at forsyne 

Parlamentet med en detaljeret oversigt 

over de kriterier, der anvendes med 

henblik på at sikre ansættelse af 

uafhængigt, uvildigt og korrekt 

kvalificeret personale, herunder kriterier 

for at stoppe eller forhindre 

interessekonflikter, og at anvende 

afskrækkende sanktioner i forbindelse 

med enhver uregelmæssighed; 

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 

Overskrift før punkt 71 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Fleksibel arbejdstid - fridage 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 71 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

71. opfordrer alle agenturer til at meddele 

dechargemyndigheden, hvor mange 

fridage i forbindelse med flekstid og 

afspadsering for de forskellige løntrin der 

blev godkendt i 2010; 

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 73 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

73. bemærker, at agenturerne i henhold til 

den nugældende lovgivning ikke som 

sådan er forpligtede til at fremlægge 

beretningerne fra Den Interne 

Revisionstjeneste for 

Budgetkontroludvalget; anser dette for en 

mangel ved lovgivningen; finder, at den 

interne revisors beretninger bør gøres 

tilgængelig for Budgetkontroludvalget, 

eventuelt med begrænset adgang; 

opfordrer indtrængende medlovgiverne til 

at ændre finansforordningen i forbindelse 

med de igangværende forhandlinger, 

således at den interne revisor forpligtes til 

at fremsende sine beretninger til 

dechargemyndigheden via 

Budgetkontroludvalgets sekretariat; 

73. bemærker, at agenturerne i henhold til 

den nugældende lovgivning ikke som 

sådan er forpligtede til at fremlægge 

beretningerne fra Den Interne 

Revisionstjeneste for 

Budgetkontroludvalget; finder, at den 

interne revisors beretninger bør gøres 

tilgængelig for de relevante medlemmer af 

Budgetkontroludvalget samt for 

medlemmerne af det kompetente udvalg, 

der tager sig af dechargeproceduren for 

det pågældende år, dog med begrænset 

adgang; 

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 76 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

76. noterer sig, at både Den Interne 

Revisionstjeneste og Revisionsretten 

fremsætter anbefalinger til agenturerne om, 

hvorledes de kan udbedre deres mangler; 

glæder sig over indsatsen fra begge 

revisionsinstitutionerne for at give 

agenturerne nyttige råd, således at de kan 

udbedre deres mangler; understreger 

kraftigt over for agenturerne, at de skal 

tage anbefalingerne alvorligt og 

gennemføre de nødvendige foranstaltninger 

for at udbedre deres mangler; beder 

revisionstjenesten give 

budgetmyndigheden meddelelse om 

mangler i de rapporter, som agenturernes 

direktører skal udarbejde i henhold til 

artikel 72, stk. 5, i forordning (EF, 

Euratom) nr. 2343/2002 og åbent 

offentliggøre anbefalingerne til 

agenturerne for at sikre, at deres 

revisionsopgaver gennemføres offentligt 

og dermed effektivt; 

76. noterer sig, at både Den Interne 

Revisionstjeneste og Revisionsretten 

fremsætter anbefalinger til agenturerne om, 

hvorledes de kan udbedre deres mangler; 

glæder sig over indsatsen fra begge 

revisionsinstitutionerne for at give 

agenturerne nyttige råd, således at de kan 

udbedre deres mangler; understreger 

kraftigt over for agenturerne, at de skal 

tage anbefalingerne alvorligt og 

gennemføre de nødvendige foranstaltninger 

for at udbedre deres mangler; kræver, at 

revisionstjenesten giver 

budgetmyndigheden meddelelse om 

mangler i de rapporter, som agenturernes 

direktører skal udarbejde i henhold til 

artikel 72, stk. 5, i forordning (EF, 

Euratom) nr. 2343/2002; 

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 79 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

79. beder Revisionsretten stille en 

offentlig database til rådighed, 

efterhånden som der indløber relevante 

data under revisionsprocessen, der bl.a. 

omfatter følgende oplysninger i et let 

tilgængeligt format (f.eks. Excel-filer 

og/eller CSV- filer): 

udgår 

– budgetforpligtelser indgået i årets tre 

sidste måneder 

 

– fremførte bevillinger i forbindelse med 

agenturernes budget 

 

– misforhold mellem agenturets skønnede 

(forudgående) og faktiske (efterfølgende) 

fremførte bevillinger 

 

– gennemsnitlig likviditet pr. måned  

– annullerede bevillinger i forhold til den 

gennemsnitlige kontantbeholdning i årets 

løb 

 

– renteindtægter i forhold til agenturets 

gennemsnitlige kontantbeholdning 

 

– gennemsnitlig kontantbeholdning i 

forhold til gennemsnitlige daglige udgifter 

 

– unikke brugere på agenturernes 

websteder og 

publikationer/pressemeddelelser fra 

agenturerne i forhold til de ressourcer, 
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opfordrer derfor agenturerne til i god tid 

at give Revisionsretten adgang til de 

nødvendige oplysninger og skøn; 

 

Or. en 

 

 

 


