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Τροπολογία 1
Michael Gahler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. Επιδοκιμάζει τη μείωση του αριθμού και 
των δημοσιονομικών επιπτώσεων των 
παρατυπιών που διαπιστώθηκαν σε σχέση 
με τα προενταξιακά κεφάλαια που 
εξετάσθηκαν στην έκθεση 2011· επικροτεί 
επίσης το γεγονός ότι έχει βελτιωθεί 
σημαντικά το ποσοστό ανάκτησης των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων πόρων της 
ΕΕ για προενταξιακή βοήθεια, ενώ 
αναγνωρίζει ότι υφίστανται σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των δικαιούχων από 
πλευράς καταγγελιών παρατυπιών, καθώς 
αυτό είναι κυρίως ένα μέτρο του σταδίου 
έγκρισης και εφαρμογής του συστήματος 
διαχείρισης παρατυπιών (ΣΔΠ)· ζητεί 
λοιπόν από την Επιτροπή να συνεχίσει να 
παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την 
εφαρμογή του ΣΔΠ σε όλες της χώρες που 
επωφελούνται από αυτό το μέσο·

1. σημειώνει τη μείωση του αριθμού και 
των δημοσιονομικών επιπτώσεων των 
παρατυπιών που διαπιστώθηκαν σε σχέση 
με τα προενταξιακά κεφάλαια που 
εξετάσθηκαν στην έκθεση 2011· επικροτεί 
επίσης το γεγονός ότι έχει βελτιωθεί 
σημαντικά το ποσοστό ανάκτησης των 
αχρεωστήτως καταβληθέντων πόρων της 
ΕΕ για προενταξιακή βοήθεια, με το 
ποσοστό ανάκτησης να ανέρχεται, ωστόσο, 
μόλις στο 60%, ενώ αναγνωρίζει ότι 
υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των δικαιούχων από πλευράς καταγγελιών 
παρατυπιών, καθώς αυτό είναι κυρίως ένα 
μέτρο του σταδίου έγκρισης και
εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης 
παρατυπιών (ΣΔΠ)· ζητεί λοιπόν από την 
Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί 
εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή του ΣΔΠ σε 
όλες της χώρες που επωφελούνται από 
αυτό το μέσο· στηρίζει την έκκληση της 
Επιτροπής ειδικά προς την Κροατία για 
την πλήρη εφαρμογή του συστήματος 
ΣΔΠ, εφαρμογή η οποία εξακολουθεί να 
εκκρεμεί παρά την παρασχεθείσα 
κατάρτιση και υποστήριξη, καθώς και 
την έκκληση  προς την πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας για την εφαρμογή του 
συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 2
Michael Gahler
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει με ανησυχία ότι στο 
κεφάλαιο 7 («Εξωτερικές σχέσεις, βοήθεια 
και διεύρυνση») της ετήσιας έκθεσης του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την 
εφαρμογή του προϋπολογισμού για το έτος 
2011, το Ελεγκτικό Συνέδριο επισήμανε 
λάθη στην αποπληρωμή τα οποία δεν είχαν 
εντοπισθεί στους ελέγχους της Επιτροπής, 
και καταλήγει πως οι έλεγχοι που 
διενεργούνται από την Επιτροπή δεν είναι 
εντελώς αποτελεσματικοί· καλεί την 
Επιτροπή να βελτιώσει τους μηχανισμούς
παρακολούθησης που διαθέτει για να 
εξασφαλίσει αποτελεσματική και 
ενδεδειγμένη ανάλωση των κεφαλαίων·

2. επισημαίνει με ανησυχία ότι στο 
κεφάλαιο 7 («Εξωτερικές σχέσεις, βοήθεια 
και διεύρυνση») της ετήσιας έκθεσης του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την 
εφαρμογή του προϋπολογισμού για το έτος 
2011, το Ελεγκτικό Συνέδριο επισήμανε 
λάθη στην αποπληρωμή τα οποία δεν είχαν 
εντοπισθεί στους ελέγχους της Επιτροπής, 
και καταλήγει πως οι έλεγχοι που 
διενεργούνται από την Επιτροπή δεν είναι 
εντελώς αποτελεσματικοί· καλεί την 
Επιτροπή να ακολουθήσει τις συστάσεις 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της 
γνωμοδότησης για την απαλλαγή όσον 
αφορά τη βελτίωση των μηχανισμών 
παρακολούθησης που διαθέτει για να 
εξασφαλίσει αποτελεσματική και 
ενδεδειγμένη ανάλωση των κεφαλαίων·

Or. en

Τροπολογία 3
Renate Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. σημειώνει με ανησυχία ότι, λόγω της 
συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, η 
Επιτροπή δεν προβλέπει αυξημένη 
ενωσιακή χρηματοδότηση για τις αρχές 
επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη, με 
στόχο την καλύτερη προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ στο 
πλαίσιο της νέας συνολικής στρατηγικής 
της για την ΕΕ· εκτιμά ότι η στρατηγική 
αυτή πρέπει να αποτελεί σύντονη και 
σφαιρική απάντηση που θα στοχεύει στη 
μείωση του λαθρεμπορίου και την 
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αύξηση της είσπραξης εσόδων, ούτως 
ώστε να διασφαλιστεί ότι η επένδυση 
αυτή θα αποδειχτεί μελλοντικά 
προσοδοφόρα·

Or. en

Τροπολογία 4
Pino Arlacchi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία για 
μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), της 
οποίας ένας από τους κύριους στόχους 
είναι η ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες 
χώρες· σημειώνει πως η μεταρρύθμιση 
αυτή, μεταξύ άλλων, παρέχει στην OLAF 
τη δυνατότητα να συνάπτουν συμφωνίες 
διοικητικής συνεργασίας με τις αρμόδιες 
αρχές των τρίτων χωρών και διεθνείς 
οργανισμούς, ενισχύοντας την ικανότητα 
της OLAF να αντιμετωπίζει περιπτώσεις 
απάτης σε τομείς που αφορούν την 
εξωτερική πολιτική της ΕΕ·

3. επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία για 
μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), της 
οποίας ένας από τους κύριους στόχους 
είναι η ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες 
χώρες· σημειώνει πως η μεταρρύθμιση 
αυτή, μεταξύ άλλων, παρέχει στην OLAF 
τη δυνατότητα να συνάπτει συμφωνίες 
διοικητικής συνεργασίας με τις αρμόδιες 
αρχές των τρίτων χωρών και διεθνείς 
οργανισμούς, ενισχύοντας την ικανότητα 
της OLAF να αντιμετωπίζει περιπτώσεις 
απάτης σε τομείς που αφορούν την 
εξωτερική πολιτική της ΕΕ, και 
προσβλέπει στην ταχεία ολοκλήρωση της 
τρέχουσας διαδικασίας για την 
αναθεώρηση του κανονισμού του 1999, 
μέσω της οποίας η υπηρεσία θα 
αποκτήσει το πλαίσιο που χρειάζεται 
σήμερα για να λειτουργεί με τη μέγιστη 
αποτελεσματικότητα·

Or. en

Τροπολογία 5
Michael Gahler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία για 
μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), της 
οποίας ένας από τους κύριους στόχους 
είναι η ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες 
χώρες· σημειώνει πως η μεταρρύθμιση 
αυτή, μεταξύ άλλων, παρέχει στην OLAF 
τη δυνατότητα να συνάπτουν συμφωνίες 
διοικητικής συνεργασίας με τις αρμόδιες 
αρχές των τρίτων χωρών και διεθνείς 
οργανισμούς, ενισχύοντας την ικανότητα 
της OLAF να αντιμετωπίζει περιπτώσεις 
απάτης σε τομείς που αφορούν την 
εξωτερική πολιτική της ΕΕ·

3. επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία για 
μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), της 
οποίας ένας από τους κύριους στόχους 
είναι η ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες 
χώρες· σημειώνει πως η μεταρρύθμιση 
αυτή, μεταξύ άλλων, παρέχει στην OLAF 
τη δυνατότητα να συνάπτει συμφωνίες 
διοικητικής συνεργασίας με τις αρμόδιες 
αρχές των τρίτων χωρών και διεθνείς 
οργανισμούς, ενισχύοντας την ικανότητα 
της OLAF να αντιμετωπίζει περιπτώσεις 
απάτης σε τομείς που αφορούν την 
εξωτερική πολιτική της ΕΕ· χαιρετίζει τη 
στρατηγική για την καταπολέμηση της 
απάτης (COM(2011) 376), μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τη συμπερίληψη 
βελτιωμένων διατάξεων για την 
καταπολέμηση της απάτης στα 
προγράμματα δαπανών βάσει του νέου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
2014-2020·  σημειώνοντας με ανησυχία 
το συμπέρασμα της Επιτροπής ότι δεν 
υπάρχουν επαρκείς αποτρεπτικοί 
μηχανισμοί για την καταπολέμηση της 
αθέμιτης χρήσης του προϋπολογισμού 
της ΕΕ στα κράτη μέλη, χαιρετίζει τις 
προτάσεις της Επιτροπής για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος και 
συνιστά την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
συμμετοχή των τρίτων δικαιούχων 
χωρών στην προσπάθεια αυτή·

Or. en

Τροπολογία 6
Pino Arlacchi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω 
εντατικοποίηση της καταπολέμησης της 
τελωνειακής απάτης και εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τη δημιουργία του 
Συστήματος Πληροφοριών κατά της 
Απάτης στον τομέα της Διαμετακόμισης, 
ενός κεντρικού αρχείου καταγραφής για 
την ενημέρωση όλων των αρχών σχετικά 
με τη διακίνηση των εμπορευμάτων υπό 
διαμετακόμιση εντός της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 7
Renate Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επιδοκιμάζει το σχέδιο δράσης για την 
καταπολέμηση του λαθρεμπορίου 
τσιγάρων και των οινοπνευματωδών ποτών 
κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της 
ΕΕ, και επισημαίνει πως αυτή η παράνομη 
δραστηριότητα οδηγεί σε σημαντικές 
οικονομικές απώλειες για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και για τους 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών
(υπολογίζονται σε 10 δισ. ευρώ)· τονίζει 
πως η δραστηριότητα αυτή αποτελεί 
σημαντική πηγή χρηματοδότησης διεθνώς 
δομημένων εγκληματικών οργανώσεων και 
για το λόγο αυτό τονίζει πως είναι 
σημαντικό να ενισχυθεί η εξωτερική 
διάσταση του προαναφερθέντος σχεδίου 
δράσης·

4. επιδοκιμάζει το σχέδιο δράσης για την 
καταπολέμηση του λαθρεμπορίου 
τσιγάρων και των οινοπνευματωδών ποτών 
κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της 
ΕΕ, και επισημαίνει πως αυτή η παράνομη 
δραστηριότητα οδηγεί σε σημαντικές 
οικονομικές απώλειες για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και για τους 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών
(υπολογίζονται σε 10 δισ. ευρώ/έτος)·
τονίζει πως η δραστηριότητα αυτή 
αποτελεί σημαντική πηγή χρηματοδότησης 
διεθνώς δομημένων εγκληματικών 
οργανώσεων και για το λόγο αυτό τονίζει 
πως είναι σημαντικό να ενισχυθεί η 
εξωτερική διάσταση του προαναφερθέντος 
σχεδίου δράσης, το οποίο προβλέπει 
στήριξη της ικανότητας επιβολής του 
νόμου στις γειτονικές χώρες, παροχή 
τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης, 
ευαισθητοποίηση, ενίσχυση της 
επιχειρησιακής συνεργασίας, όπως 
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Κοινές Τελωνειακές Επιχειρήσεις (ΚΤΕ), 
καθώς και ανταλλαγή πληροφοριών και 
βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας·

Or. en

Τροπολογία 8
Pino Arlacchi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επιδοκιμάζει το σχέδιο δράσης για την 
καταπολέμηση του λαθρεμπορίου 
τσιγάρων και των οινοπνευματωδών ποτών 
κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της 
ΕΕ, και επισημαίνει πως αυτή η παράνομη 
δραστηριότητα οδηγεί σε σημαντικές 
οικονομικές απώλειες για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και για τους 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών 
(υπολογίζονται σε 10 δισ. ευρώ)· τονίζει 
πως η δραστηριότητα αυτή αποτελεί 
σημαντική πηγή χρηματοδότησης διεθνώς 
δομημένων εγκληματικών οργανώσεων και 
για το λόγο αυτό τονίζει πως είναι 
σημαντικό να ενισχυθεί η εξωτερική 
διάσταση του προαναφερθέντος σχεδίου 
δράσης·

4. επιδοκιμάζει το σχέδιο δράσης για την 
καταπολέμηση του λαθρεμπορίου 
τσιγάρων και των οινοπνευματωδών ποτών 
κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της 
ΕΕ, και επισημαίνει πως αυτή η παράνομη 
δραστηριότητα οδηγεί σε σημαντικές 
οικονομικές απώλειες για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και για τους 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών 
(υπολογίζονται σε 10 δισ. ευρώ)· τονίζει 
πως η δραστηριότητα αυτή αποτελεί 
σημαντική πηγή χρηματοδότησης διεθνώς 
δομημένων εγκληματικών οργανώσεων και 
για το λόγο αυτό τονίζει πως είναι 
σημαντικό να ενισχυθεί η εξωτερική 
διάσταση του προαναφερθέντος σχεδίου 
δράσης· τονίζει ειδικότερα πόση σημασία 
έχει η συνεργασία των κρατών μελών, της 
Ρωσίας και των χωρών της ανατολικής 
εταιρικής σχέσης (Αρμενία, 
Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, 
Μολδαβία και Ουκρανία) για την 
εκτέλεση των συγκεκριμένων δράσεων 
που προτείνει το εν λόγω σχέδιο δράσης·

Or. en

Τροπολογία 9
Monika Flašíková Beňová
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επιδοκιμάζει το σχέδιο δράσης για την 
καταπολέμηση του λαθρεμπορίου 
τσιγάρων και των οινοπνευματωδών ποτών 
κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της 
ΕΕ, και επισημαίνει πως αυτή η παράνομη 
δραστηριότητα οδηγεί σε σημαντικές 
οικονομικές απώλειες για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και για τους 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών
(υπολογίζονται σε 10 δισ. ευρώ)· τονίζει 
πως η δραστηριότητα αυτή αποτελεί 
σημαντική πηγή χρηματοδότησης διεθνώς 
δομημένων εγκληματικών οργανώσεων και 
για το λόγο αυτό τονίζει πως είναι 
σημαντικό να ενισχυθεί η εξωτερική 
διάσταση του προαναφερθέντος σχεδίου 
δράσης·

4. επιδοκιμάζει το σχέδιο δράσης για την 
καταπολέμηση του λαθρεμπορίου 
τσιγάρων και των οινοπνευματωδών ποτών 
κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της 
ΕΕ, και επισημαίνει πως αυτή η παράνομη 
δραστηριότητα οδηγεί σε σημαντικές 
οικονομικές απώλειες για τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ και για τους 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών
(υπολογίζονται σε 10 δισ. ευρώ) και 
συνιστά δυνητική απειλή για την υγεία 
των ευρωπαίων πολιτών· τονίζει πως η 
δραστηριότητα αυτή αποτελεί σημαντική 
πηγή χρηματοδότησης διεθνώς δομημένων 
εγκληματικών οργανώσεων και για το λόγο 
αυτό τονίζει πως είναι σημαντικό να 
ενισχυθεί η εξωτερική διάσταση του 
προαναφερθέντος σχεδίου δράσης·

Or. en

Τροπολογία 10
Renate Weber

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
πολιτικές καταπολέμησης της απάτης σε 
επίπεδο ΕΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν 
υψηλότερο βαθμό συνεργασίας με τρίτες 
χώρες, όπως το Σύστημα Πληροφοριών 
κατά της Απάτης στον τομέα της 
Διαμετακόμισης, που παρέχει πρόσβαση 
στις χώρες ΕΖΕΣ, η Αμοιβαία Διοικητική 
Συνδρομή (ΑΔΣ) και συναφείς διατάξεις 
για την καταπολέμηση της απάτης με 
τρίτες χώρες, οι Κοινές Τελωνειακές 
Επιχειρήσεις (ΚΤΕ) που 
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πραγματοποιήθηκαν το 2011, όπως οι 
επιχειρήσεις «Fireblade» με την Κροατία, 
την Ουκρανία, τη Μολδαβία, και 
«Barrel» με την Κροατία, την Τουρκία, 
τη Νορβηγία και την Ελβετία· επικροτεί 
τα αποτελέσματα των ενεργειών αυτών 
και τον δημοσιονομικό τους αντίκτυπο·

Or. en

Τροπολογία 11
Pino Arlacchi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι στις νέες ή 
υπό επαναδιαπραγμάτευση διμερείς 
συμφωνίες προστίθενται διατάξεις για την 
καταπολέμηση της απάτης, και ζητεί από 
την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να 
επεκτείνουν την πρόβλεψη αυτών των 
διατάξεων και σε άλλες διμερείς 
συμφωνίες με τρίτες χώρες·

5. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην εποχή 
της παγκοσμιοποίησης, η απάτη διαρκώς 
επεκτείνεται πέραν των διεθνών συνόρων, 
τονίζει πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη 
ενός ισχυρού νομικού πλαισίου που θα 
καθορίζει με σαφήνεια τις δεσμεύσεις 
των εταίρων και επιδοκιμάζει το γεγονός 
ότι στις νέες ή υπό επαναδιαπραγμάτευση 
διμερείς συμφωνίες προστίθενται διατάξεις 
για την καταπολέμηση της απάτης, και 
ζητεί από την Επιτροπή και την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
(ΕΥΕΔ) να επεκτείνουν την πρόβλεψη 
αυτών των διατάξεων και σε άλλες 
διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 12
Michael Gahler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι στις νέες ή 
υπό επαναδιαπραγμάτευση διμερείς 
συμφωνίες προστίθενται διατάξεις για την 
καταπολέμηση της απάτης, και ζητεί από 
την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να
επεκτείνουν την πρόβλεψη αυτών των 
διατάξεων και σε άλλες διμερείς
συμφωνίες με τρίτες χώρες·

5. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι στις νέες ή 
υπό επαναδιαπραγμάτευση διμερείς 
συμφωνίες, περιλαμβανομένων των 
σχεδίων συμφωνιών με το Αφγανιστάν, το 
Καζακστάν, την Αρμενία, το 
Αζερμπαϊτζάν και τη Γεωργία και, σε μια 
πιο απλουστευμένη εκδοχή, με την 
Αυστραλία, προστίθενται διατάξεις για την 
καταπολέμηση της απάτης, και ζητεί από 
την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να
διαμορφώσει μια τυποποιημένη ρήτρα με 
την οποία θα ενσωματώνονται αυτές οι 
διατάξεις σε όλες τις νέες ή υπό 
επαναδιαπραγμάτευση διμερείς και 
πολυμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 13
Michael Gahler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. Προτείνει να λαμβάνονται υπόψη οι 
διαπιστώσεις και οι συστάσεις του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου οι οποίες έχουν 
σχέση με τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ, 
και συγκεκριμένα με τις αποστολές της 
ΕΕ, κατά την εξέταση της σημειωθείσας 
προόδου σε σχέση με τους ορισθέντες 
στόχους και κατά την εξέταση της 
επέκτασης της εντολής τους προκειμένου 
να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και 
ενδεδειγμένη χρήση των χορηγούμενων 
πόρων·

6. προτείνει να λαμβάνονται υπόψη οι 
διαπιστώσεις και οι συστάσεις του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου οι οποίες έχουν 
σχέση με τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ, 
και συγκεκριμένα με τις αποστολές της 
ΕΕ, κατά την εξέταση της σημειωθείσας 
προόδου σε σχέση με τους ορισθέντες 
στόχους και κατά την εξέταση της 
επέκτασης της εντολής τους προκειμένου 
να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και 
ενδεδειγμένη χρήση των χορηγούμενων 
πόρων· επισημαίνει την παρατήρηση 
σχετικά με ορισμένες αδυναμίες στις 
διαδικασίες δημόσιων προμηθειών και 
στους διαγωνισμούς για τις δράσεις της 
ΕΥΕΔ και καλεί την ΕΥΕΔ να φροντίσει 
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εγκαίρως για την αντιμετώπισή τους· 

Or. en


