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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 89 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

89. bemærker, at visse agenturers meget 

store bestyrelser såvel som 

bestyrelsessammensætningens art og store 

udskiftning kan føre til ineffektiv 

beslutningstagning i agenturerne; 

opfordrer derfor den interinstitutionelle 

arbejdsgruppe om agenturer til at tage 

dette spørgsmål op sammen med en 

revurdering af deres medlemmers status, 

kompetenceområde og spørgsmål 

vedrørende interessekonflikter; foreslår 

også, at det overvejes eventuelt at 

sammenlægge bestyrelserne for 

agenturer, der beskæftiger sig med 

beslægtede områder, med henblik på at 

begrænse udgifterne til møder; 

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 90 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

90. bemærker bestyrelsens ansvar med 

hensyn til agenturernes forvaltning og 

kontrol; finder, at visse af bestyrelsers 

beslutninger kan være skadelige for 

agenturets forvaltning, f.eks. afvisning af 

en eller flere anbefalinger fra den interne 

revisor uden gyldig begrundelse; anmoder 

om, at Kommissionens stilling i 

agenturernes bestyrelser tages op til 

fornyet overvejelse, og at den får 

stemmeret og position som ”blokerende 

mindretal” i beslutninger om 

budgetmæssig, finansiel og administrativ 

forvaltning; henstiller endvidere til 

Kommissionen at underrette 

dechargemyndigheden om de 

beslutninger, som bestyrelsen har truffet, 

men som er i strid med princippet om god 

budget- og finansforvaltning af agenturet 

eller med finansforordningen; 

90. bemærker bestyrelsens ansvar med 

hensyn til agenturernes forvaltning og 

kontrol; finder, at visse af bestyrelsens 

beslutninger kan være skadelige for 

agenturets forvaltning, f.eks. afvisning af 

en eller flere anbefalinger fra den interne 

revisor uden gyldig begrundelse; henstiller 

til Kommissionen at underrette Europa-

Parlamentet og Rådet om de beslutninger, 

som bestyrelsen har truffet, men som er i 

strid med princippet om god budget- og 

finansforvaltning af agenturet eller med 

finansforordningen; 

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 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

94. opfordrer tillige agenturerne til at 

overveje følgende muligheder, når de 

overvejer mulighederne for administrativ 

bistand med henblik på at fungere så 

effektivt som muligt: 

94. opfordrer tillige agenturerne til at 

overveje følgende muligheder, når de 

overvejer mulighederne for administrativ 

bistand med henblik på at fungere så 

effektivt som muligt: 

– 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 være fælles om tjenesteydelser, enten 

hvis de er nært beliggende eller har 

beslægtede politikområder; roser i denne 

forbindelse initiativet mellem Det 

Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed 

og EU-Fiskerikontrolagenturet om at være 

fælles om den interne revisionsfunktion; 

mener imidlertid, at dette er et indledende 

skridt, der bør følges af en 

omstrukturering og fusionering, som også 

vil omfatte agenturerne; 

– at være fælles om administrative og 

revisionsmæssige tjenesteydelser, enten 

hvis de er nært beliggende eller har 

beslægtede politikområder; roser i denne 

forbindelse initiativet mellem Det 

Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed 

og EU-Fiskerikontrolagenturet om at være 

fælles om den interne revisionsfunktion; 

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 95 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

95. opfodrer Kommissionen og/eller 

Revisionsretten til at foretage en 

evaluering af alle agenturerne for at 

afdække og analysere 

95. opfodrer Kommissionen til at angive, 

hvornår den agter at opdatere 

evalueringen af EU’s decentraliserede 

agenturer fra 2009, som bl.a. bør fokusere 

på  

– potentielle synergier og forekomst af 

unødvendige eller overlappende aktiviteter 

agenturerne imellem 

– potentielle synergier eller forekomst af 

unødvendige eller overlappende aktiviteter 

agenturerne imellem 

– unødvendigt høje generalomkostninger 

på grund af placeringen 

– betydelige generalomkostninger på grund 

af placeringen 

og opfordrer til at der udarbejdes en 

omfattende cost/benefit- og 

konsekvensanalyse til belysning af fusion 

og nedlæggelse af visse agenturer, 

såfremt merværdien eller virkningen ved et 

enkelt agentur ikke er tilstrækkelig, og til 

at underrette Parlamentet herom i god tid 

inden 2011-dechargen; 

og opfordrer til at der udarbejdes en 

omfattende cost/benefit- og 

konsekvensanalyse med henblik på at 

overveje, om ikke merværdien eller 

virkningen ved et enkelt agentur er 

tilstrækkelig; 

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 96 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

96. opfordrer Kommissionen til i 

forbindelse med revisionen af afgørelse 

2009/371/RIA at overveje at 

sammenlægge Det Europæiske 

Politiakademi og Den Europæiske 

Politienhed med henblik på at forbedre 

fordelingen af midler og reducere de 

administrative omkostninger; 

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 97 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

97. opfordrer indtrængende 

Kommissionen og Rådet til at tage hensyn 

til den reelle nødvendighed af hvert 

agentur og behovet for at spare EU’s 

skatteyderes penge i disse tider med 

finansiel og økonomisk krise, og ikke tage 

hensyn til visse medlemsstaters interesse i 

at have et agentur i netop deres land af 

andre grunde, end at det er i EU's 

offentlige interesse; 

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 99 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

99. glæder sig over det igangværende 

arbejde i den interinstitutionelle gruppe om 

agenturer, hvis formål er at analysere de 

decentraliserede agenturers rolle og stilling 

i Unionens institutionelle rammer, disse 

agenturers oprettelse, struktur og drift samt 

spørgsmål angående finansiering, 

budgetter, tilsyn og ledelse; anmoder 

arbejdsgruppen om at fremkomme med et 

udkast til en tilfredsstillende fælles 

forståelse mellem Parlamentet, Rådet og 

Kommissionen om agenturerne; 

99. glæder sig over det igangværende 

arbejde i den interinstitutionelle gruppe om 

agenturer, hvis formål er at analysere de 

decentraliserede agenturers rolle og stilling 

i Unionens institutionelle rammer, disse 

agenturers oprettelse, struktur og drift samt 

spørgsmål angående finansiering, 

budgetter, tilsyn og ledelse; 

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 101 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

101. beder den interinstitutionelle 

arbejdsgruppe indkredse områder med 

dobbeltarbejde og overlapning mellem de 

eksisterende agenturer og til at overveje, 

hvorvidt nogle agenturer kan lægges 

sammen; 

101. beder den interinstitutionelle 

arbejdsgruppe overveje det område, hvor 

der er en interessekonflikt, at studere 

definitioner og god praksis i andre 

organer og udarbejde principper og 

praksisser, der kan indføres i EU’s 

agenturer. 

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 102 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

102. mener, at agenturerne vil have gavn 

af delte administrative tjenester i lighed 

med samarbejdet mellem Regionsudvalget 

og Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg; opfordrer indtrængende 

arbejdsgruppen til at overveje spørgsmålet 

om agenturernes geografiske spredning, 

som gør dem betydeligt dyrere og gør det 

vanskeligere at samarbejde; mener, at 

hvis agenturerne blev samlet på et 

begrænset antal placeringer, kunne de 

deles om generalomkostninger og 

forvaltningsomkostninger, navnlig 

vedrørende it, personale og økonomisk 

forvaltning; 

udgår 

Or. en 

 

 

 


