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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

39. minder Revisionsretten om, at 

Parlamentet, Rådet og Kommissionen i 

punkt 54 i den fælles tilgang blev enige 

om, at alle aspekter af outsourcede eksterne 

revisioner "stadig forbliver under 

Revisionsrettens fulde ansvar, og at denne 

forvalter alle de nødvendige 

administrations- og udbudsprocedurer"; 

anmoder Kommissionen om, at den hurtigt 

afklarer, hvorvidt dette stadig gælder; 

beklager dybt, at den nye revisionsstrategi, 

der omfatter revisorer fra den private 

sektor resulterede i en stigning på 85 % i 

den administrative byrde for agenturerne, 

hvilket svarer til mere end 13 000 timer 

eller et gennemsnit på 3,5 

fuldtidsækvivalenter (FTÆ'er) 

sammenlignet med den tidligere revision 

forvaltet af Revisionsretten; beklager, at 

den tid, der er brugt på udbud og 

administration af revisionskontrakter, 

medførte mere end 1 400 arbejdstimer til 

yderligere arbejde for de decentrale 

agenturer, og at de samlede yderligere 

udgifter til eksterne revisioner fra den 

private sektor i 2014 udgjorde 550 000 

EUR; opfordrer Revisionsretten til at give 

bedre vejledning til private revisorer med 

henblik på væsentligt at reducere den 

forøgede administrative byrde; 

39. minder Revisionsretten om, at 

Parlamentet, Rådet og Kommissionen i 

punkt 54 i den fælles tilgang blev enige 

om, at alle aspekter af outsourcede eksterne 

revisioner "stadig forbliver under 

Revisionsrettens fulde ansvar, og at denne 

forvalter alle de nødvendige 

administrations- og udbudsprocedurer"; 

anmoder Kommissionen om hurtigt at 

bekræfte, at den fælles tilgang stadig 

gælder; beklager dybt, at den nye 

revisionsstrategi, der omfatter revisorer fra 

den private sektor resulterede i en stigning 

på 85 % i den administrative byrde for 

agenturerne, hvilket svarer til mere end 13 

000 timer eller et gennemsnit på 3,5 

fuldtidsækvivalenter (FTÆ'er) 

sammenlignet med den tidligere revision 

forvaltet af Revisionsretten; beklager, at 

den tid, der er brugt på udbud og 

administration af revisionskontrakter, 

medførte mere end 1 400 arbejdstimer til 

yderligere arbejde for de decentrale 

agenturer, og at de samlede yderligere 

udgifter til eksterne revisioner fra den 

private sektor i 2014 udgjorde 550 000 

EUR; opfordrer Revisionsretten til at give 

bedre vejledning til private revisorer med 

henblik på væsentligt at reducere den 

forøgede administrative byrde; 

Or. en 
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