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Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. minder om betydningen af de opgaver, 

som agenturerne varetager, og deres 

direkte indvirkning på EU-borgernes 

hverdag, agenturernes autonomi, særlig for 

så vidt angår reguleringsagenturer og 

agenturer, som har til opgave at indsamle 

uafhængige oplysninger; minder om, at 

hovedformålet med at oprette agenturer 

var, at de skulle foretage uafhængige 

tekniske eller videnskabelige vurderinger; 

påpeger, at forvaltningsorganernes rolle er 

at bistå Kommissionen med at forvalte 

Unionens programmer på vegne af 

Unionen; opfordrer Kommissionen og 

netværket af EU-agenturer ("netværket") til 

at forbedre deres kommunikationspolitik 

for at sikre, at agenturerne kommunikerer 

effektivt med borgerne med henblik på at 

øge bevidstheden om produktivitet og 

resultater; 

1. minder om betydningen af de opgaver, 

som agenturerne varetager, og deres 

direkte indvirkning på EU-borgernes 

hverdag, agenturernes autonomi, særlig for 

så vidt angår reguleringsagenturer og 

agenturer, som har til opgave at indsamle 

uafhængige oplysninger; minder om, at 

hovedformålet med at oprette agenturer 

var, at de skulle foretage uafhængige 

tekniske eller videnskabelige vurderinger; 

påpeger, at de decentraliserede agenturers 

rolle er at bistå Kommissionen med at 

gennemføre Unionens politikker på vegne 

af Unionen; opfordrer Kommissionen og 

netværket af EU-agenturer ("netværket") til 

at forbedre deres kommunikationspolitik 

for at sikre, at agenturerne kommunikerer 

effektivt med borgerne med henblik på at 

øge bevidstheden om produktivitet og 

resultater; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 18 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

18. noterer sig, at Revisionsretten i syv 

tilfælde stadig kunne konstatere et stort 

omfang af bortfaldne fremførsler fra 

tidligere år; bemærker, at sådanne 

fremførsler antyder, at de fremførte 

bevillinger var baseret på for højt 

vurderede behov, eller at de på anden måde 

ikke var berettigede; opfordrer netværket 

til at gøre alt, hvad der står i dets magt, for 

at forhindre fremtidige fremførsler, navnlig 

ved at koncentrere sig om de agenturer, 

som annullerede fremførsler fra tidligere 

år; 

18. noterer sig, at Revisionsretten i syv 

tilfælde stadig kunne konstatere et stort 

omfang af bortfaldne fremførsler fra 

tidligere år; bemærker, at sådanne 

fremførsler antyder, at de fremførte 

bevillinger var baseret på for højt 

vurderede behov, eller at de på anden måde 

ikke var berettigede; opfordrer 

agenturerne til at gøre alt, hvad der står i 

deres magt, især at gennemføre bedre 

budgetplanlægning, for at forhindre 

fremtidige fremførsler, navnlig ved at 

koncentrere sig om de agenturer, som 

annullerede fremførsler fra tidligere år; 

Or. en 
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Punkt 30 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

30. erfarer fra netværket, at de fleste af 

agenturerne har gennemført den anmodede 

personalenedskæring på 5 % i deres 

respektive flerårige planer for 

personalepolitikken, og opfordrer 

indtrængende netværket til at sørge for, at 

de agenturer, der endnu ikke har gjort 

dette, træffer de nødvendige 

foranstaltninger for at gennemføre 

personalenedskæringer uden yderligere 

forsinkelser; glæder sig over, at 

Kommissionen desuden har oprettet en 

"omrokeringspulje" for 5 % af personalet, 

og opfordrer indtrængende netværket til 

at samarbejde fuldt ud med 

Kommissionen i denne henseende; 

30. erfarer fra netværket, at de fleste af 

agenturerne allerede – om end med store 

vanskeligheder – har gennemført den 

anmodede personalenedskæring på 5 % i 

deres respektive flerårige planer for 

personalepolitikken; beklager, at 

Kommissionen desuden har oprettet en 

"omrokeringspulje" for 5 % af personalet 

og dermed effektivt har pålagt 

agenturerne yderligere nedskæringer i 

deres stillingsfortegnelser og er gået 

videre end det aftalte mål på 5 %; 

Or. en 



 

AM\1058801DA.doc  PE555.122v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

22.4.2015 A8-0070/7 

Ændringsforslag  7 

Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, Jens Geier 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0070/2015 

Ryszard Czarnecki 

Decharge 2013: resultater, økonomisk forvaltning og kontrol med EU's agenturer 

COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Forslag til beslutning 

Punkt 30 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 30a. erfarer fra netværket, at nogle 

agenturer allerede har alvorlige 

vanskeligheder med hensyn til at opfylde 

deres mandater med de begrænsede 

ressourcer, de har til rådighed; bemærker 

med bekymring, at det vil være vanskeligt 

for agenturerne at levere samme 

arbejdsmæssige kvalitetsniveau, hvis 

denne proces med yderligere 

personalenedskæringer fortsætter, 

eftersom Unionen pålægger dem et 

stigende antal opgaver og 

ansvarsområder; opfordrer 

Kommissionen til at tage sin plan for 

yderligere personalenedskæring op til 

genovervejelse og tilpasse den i forhold til 

det enkelte agenturs arbejdsbyrde og 

ressourcebehov; 

 

Or. en 
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Punkt 30 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 30b. minder om Parlamentets holdning i 

forbindelse med budgetproceduren om, at 

ansatte, som finansieres med gebyrer, der 

betales af industrien og derfor ikke kan 

finansieres over Unionens budget, ikke 

bør omfattes af den årlige nedskæring på 

1 %, som anvendes af Unionen; mener, at 

Kommissionen bør behandle agenturer, 

som hovedsagelig finansieres over 

Unionens budget som et særligt tilfælde, 

og forelægge en specifik ramme for 

agenturer, som hovedsagelig finansieres 

af industrien, der bør stå i et rimeligt 

forhold til de tjenester, som det 

pågældende agentur leverer; 

Or. en 

 

 


