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Τροπολογία 1
Ioan Mircea Paşcu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι η βελτίωση της ακεραιότητας 
των δεδομένων ανάμεσα στο CRIS και το 
λογιστικό σύστημα ABAC της Επιτροπής 
(λογιστική σε δεδουλευμένη βάση) 
συνιστά βασική πρόκληση προκειμένου η 
σύσταση εκθέσεων σχετικά με τις 
εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΕ να 
γίνεται με συνεκτικό, διαφανή, 
ενημερωμένο και αξιόπιστο τρόπο·

6. θεωρεί ότι η βελτίωση της ακεραιότητας 
των δεδομένων ανάμεσα στο CRIS και το 
λογιστικό σύστημα ABAC της Επιτροπής 
(λογιστική σε δεδουλευμένη βάση) 
συνιστά βασική πρόκληση προκειμένου η 
σύσταση εκθέσεων σχετικά με τις 
εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΕ να 
γίνεται με συνεκτικό, διαφανή, 
ενημερωμένο και αξιόπιστο τρόπο· τονίζει 
ότι θα πρέπει να αποφευχθεί η 
αλληλοεπικάλυψη των λειτουργιών του 
ABAC στο CRIS·

Or. en

Τροπολογία 2
Ioan Mircea Paşcu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επισημαίνει, εκτός αυτού, ότι οι 
λειτουργίες του CRIS θα πρέπει να 
επικαιροποιηθούν έτσι ώστε να παρέχουν 
συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με 
τις δικαιούχους χώρες, τους τομείς 
πολιτικής, τα χρηματοδοτικά μέσα, κάτι 
που στην τρέχουσα μορφή του είναι 
δύσκολο ή και αδύνατο·

7. επισημαίνει, εκτός αυτού, ότι οι 
λειτουργίες του CRIS θα πρέπει να 
επικαιροποιηθούν έτσι ώστε να παρέχουν 
συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με 
τις δικαιούχους χώρες, τους τομείς 
πολιτικής, τα χρηματοδοτικά μέσα, κάτι 
που στην τρέχουσα μορφή του είναι 
δύσκολο ή και αδύνατο· υπογραμμίζει την 
ανάγκη βελτίωσης της 
αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας του συστήματος για τους 
οικονομικούς παράγοντες μέσω του 
εξορθολογισμού και της παγίωσης της 
κωδικοποίησης των δεδομένων·
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Τροπολογία 3
Sabine Lösing

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με 
την ανεπαρκή ασφάλεια του συστήματος· 
επισημαίνει, επιπλέον, ότι οι 
αρμοδιότητες στη σφαίρα της ασφάλειας 
δεν έχουν ακόμη οριστεί και 
εξακολουθούν να είναι ασαφείς με 
αποτέλεσμα τη σοβαρή διακύβευση της 
ασφάλειας των δεδομένων·

8. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με 
την διαπιστωθείσα ανεπαρκή
αποτελεσματικότητα όσον αφορά την 
εξασφάλιση της ακεραιότητας των 
δεδομένων και την ανεπαρκή ασφάλεια 
του συστήματος και των δεδομένων του·
καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει, 
ειδικότερα τις ελλείψεις όσον αφορά την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων·
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Τροπολογία 4
Ioan Mircea Paşcu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με 
την ανεπαρκή ασφάλεια του συστήματος· 
επισημαίνει, επιπλέον, ότι οι αρμοδιότητες 
στη σφαίρα της ασφάλειας δεν έχουν 
ακόμη οριστεί και εξακολουθούν να είναι 
ασαφείς με αποτέλεσμα τη σοβαρή 
διακύβευση της ασφάλειας των δεδομένων·

8. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με 
την ανεπαρκή ασφάλεια του συστήματος· 
επισημαίνει, επιπλέον, ότι οι αρμοδιότητες 
στη σφαίρα της ασφάλειας δεν έχουν 
ακόμη οριστεί και εξακολουθούν να είναι 
ασαφείς με αποτέλεσμα τη σοβαρή 
διακύβευση της ασφάλειας των δεδομένων· 
τονίζει ότι τα δεδομένα πρέπει να είναι 
απόλυτα συμβατά με τα κριτήρια της 
Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας 
(DAC)·

Or. en
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