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Ontwerpresolutie Amendement

4. stelt vast dat de Rekenkamer voor 
alle instellingen en organen van de Unie 
een steekproef heeft onderzocht van 
45 verrichtingen binnen rubriek 5 
“Administratie” van het meerjarig 
financieel kader; stelt vast dat de 
steekproef zodanig was opgezet dat deze 
representatief is voor de uiteenlopende 
uitgaven binnen rubriek 5, die 6,3 % van 
de begroting van de Unie 
vertegenwoordigt; stelt vast dat uit de 
werkzaamheden van de Rekenkamer blijkt 
dat de administratieve uitgaven 
gekenmerkt worden door een laag risico; is 
evenwel van mening dat het aantal 
transacties die voor de “andere 
instellingen” zijn geselecteerd 
ontoereikend is en verzoekt de 
Rekenkamer het aantal te controleren 
transacties met ten minste 10 % te 
verhogen;

4. stelt vast dat de Rekenkamer voor 
alle instellingen en organen van de Unie 
een steekproef heeft onderzocht van 
45 verrichtingen binnen rubriek 5 
“Administratie” van het meerjarig 
financieel kader; stelt vast dat de 
steekproef zodanig was opgezet dat deze 
representatief is voor de uiteenlopende 
uitgaven binnen rubriek 5, die 6,3 % van 
de begroting van de Unie 
vertegenwoordigt; stelt vast dat uit de 
werkzaamheden van de Rekenkamer blijkt 
dat de administratieve uitgaven 
gekenmerkt worden door een laag risico; is 
evenwel van mening dat het aantal 
transacties die voor de “andere 
instellingen” zijn geselecteerd 
ontoereikend is en verzoekt de 
Rekenkamer het aantal te controleren 
transacties met ten minste 10 % te 
verhogen; verlangt dan ook dat bij de 
controlewerkzaamheden in verband met 
hoofdstuk 10 van het jaarverslag van de 
Rekenkamer meer aandacht wordt besteed 
aan kwesties die zeer relevant of zelfs 
kritiek zijn voor de Raad;

Or. en


