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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 80 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

80. beder Revisionsretten udforme en frit 

tilgængelig og gennemsigtig 

rangordningsprocedure for agenturer 

med brug af vigtige indikatorer inden for 

forsvarlig økonomisk forvaltning og 

budgetforvaltning, lave 

forvaltningsomkostninger samt 

omkostningseffektiv driftseffektivitet og 

stille de underliggende data til rådighed i 

et lettilgængeligt format (f.eks. Excel-filer 

og/eller CSV-filer); 

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 83 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

83. minder om, at Revisionsretten fungerer 

som en ekstern, uafhængig 

tilsynsmyndighed, der skal imødekomme 

EU-borgernes ret til at vide, hvordan deres 

penge bliver brugt, og hvordan agenturerne 

forvaltes; minder i denne forbindelse om, 

at agenturerne tjener offentlighedens 

interesser og bør være ansvarlige over for 

borgerne, hvis interesser de skal tjene; 

ønsker, at Revisionsretten giver 

dechargemyndigheden så detaljerede 

oplysninger som muligt om opfølgningen 

på tidligere revisioner samt om 

uregelmæssigheder, som den ikke finder 

tilstrækkeligt betydningsfulde til at blive 

nævnt, med henblik på at bistå 

dechargemyndigheden i at udøve sin 

tilsynsfunktion over for agenturerne; 

83. minder om, at Revisionsretten fungerer 

som en ekstern, uafhængig 

tilsynsmyndighed, der skal imødekomme 

EU-borgernes ret til at vide, hvordan deres 

penge bliver brugt, og hvordan agenturerne 

forvaltes; minder i denne forbindelse om, 

at agenturerne tjener offentlighedens 

interesser og bør være ansvarlige over for 

borgerne, hvis interesser de skal tjene; 

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 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; 

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 85 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

85. bemærker, at Revisionsretten vil 

offentliggøre en særberetning om 

håndtering af interessekonflikter i 

agenturerne ved udgangen af juni 2012; er 

bekymret over, at en lang række 

agenturer gentagne gange optræder i 

sager om interessekonflikter, og glæder 

sig over denne særberetning samt 

opfordrer indtrængende Revisionsretten til 

at øge sine bestræbelser på at fremlægge 

denne særberetning inden for tidsplanen; 

85. bemærker, at Revisionsretten vil 

offentliggøre en særberetning om 

håndtering af interessekonflikter i 

agenturerne ved udgangen af juni 2012; 

glæder sig over denne beslutning samt 

opfordrer indtrængende Revisionsretten til 

at øge sine bestræbelser på at fremlægge 

denne særberetning inden for tidsplanen; 

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 86 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

86. finder, at hvis revisorer fra den private 

sektor skal inddrages i den eksterne 

revision af agenturernes regnskaber, så 

bør udvælgelsen og udpegelsen af de 

private revisorer ske i overensstemmelse 

med de gældende regler, herunder om 

gennemsigtige offentlige indkøb, og der 

bør etableres passende kontrolmekanismer 

for at sikre, at arbejdet omkring 

lovligheden og den formelle rigtighed af 

indtægter og udgifter og rigtigheden af 

agenturernes regnskaber udføres i 

overensstemmelse med de nødvendige 

standarder; finder også, at aspekter af 

sådanne outsourcede eksterne revisioner, 

herunder de rapporterede 

revisionsresultater, er nødt til at forblive 

Revisionsrettens fulde ansvar, og at denne 

bliver nødt til at forvalte alle de 

nødvendige administrative og offentlige 

indkøbsprocedurer og finansiere dem over 

sit eget budget uden at bede om et 

tillægsbudget, da denne opgave hører 

under Revisionsrettens 

kompetenceområde; mener i øvrigt ikke, 

at den nuværende krise giver mulighed 

for yderligere budgetmidler til at udføre 

opgaver, som hører under én EU-

institution, i dette tilfælde Revisionsretten; 

86. finder, at udvælgelsen og udpegelsen af 

private revisorer ske i overensstemmelse 

med de gældende regler, herunder om 

gennemsigtige offentlige indkøb, og der 

bør etableres passende kontrolmekanismer 

for at sikre, at arbejdet omkring 

lovligheden og den formelle rigtighed af 

indtægter og udgifter og rigtigheden af 

agenturernes regnskaber udføres i 

overensstemmelse med de nødvendige 

standarder; finder også, at de rapporterede 

revisionsresultater vil udgøre et input til 

Revisionsrettens revisionspåtegning, som 

offentliggøres i dens specifikke 

årsberetninger; minder om, at ansvaret 

for sådanne outsourcede eksterne 

revisioner fuldt ud forbliver under 

Revisionsretten, som finansierer dem og 

eventuelle andre udgifter i forbindelse 

med de outsourcede eksterne revisioner 

over sit eget budget; 
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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 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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Betænkning A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

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

2011/2232(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 88 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

88. mener også, at rapporten fra de 

uafhængige revisorer skal offentliggøres 

straks af såvel de uafhængige revisorer 

som Revisionsretten, hvis en sådan 

outsourcing skal anvendes; kræver i 

denne forbindelse, at Revisionsretten 

afstår fra at indføre 

fortrolighedsklausuler på kontrakten med 

den uafhængige kontrahent, for så vidt 

angår offentliggørelsen af rapporterne i 

den form, de er udarbejdet i af den 

uafhængige kontrahent; mener, at 

Revisionsretten samtidig skal tage 

ansvaret for denne uafhængige revision 

og handle i overensstemmelse hermed; 

udgår 

Or. en 

 

 

 


