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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο προτεινόμενος κανονισμός αποσκοπεί στην ενίσχυση και στον εκσυγχρονισμό του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και στην 
ανάθεση νέας εντολής για περίοδο πέντε ετών. Η αξιολόγηση της προτεινόμενης εντολής της 
ENISA εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής ITRE.

Δημοσιονομικές πτυχές της πρότασης

Δεδομένου ότι η νέα εντολή έχει, από τεχνικής απόψεως, τη μορφή ενός εντελώς νέου 
κανονισμού για τον Οργανισμό, η συντάκτρια γνωμοδότησης θα επιθυμούσε αρχικά να 
τονίσει ότι το δημοσιονομικό δελτίο της νομοθετικής πρότασης δεν εκθέτει, όπως συμβαίνει 
συνήθως, τις διαφορές στους πόρους μεταξύ των παρόντων και των επικείμενων νέων 
καθηκόντων, αλλά τα απόλυτα ποσά που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Οργανισμού 
(εφόσον ο νέος κανονισμός εγκριθεί σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής).

Από δημοσιονομικής σκοπιάς, οι δημοσιονομικές επιπτώσεις σε σύγκριση με τις υφιστάμενες 
σήμερα υποχρεώσεις (έτος αναφοράς 2011) ανέρχονται σε επιπλέον 1 έως 1,5 εκατ. ευρώ και 
σε +4 υπαλλήλους (3 θέσεις μονίμων υπαλλήλων και 1 θέση συμβασιούχου). Στο πλαίσιο του 
Οργανισμού, η συντάκτρια γνωμοδότησης δεν είναι αντίθετη με την περιορισμένη αυτή 
αύξηση, δεδομένου μάλιστα ότι, σύμφωνα με παλαιότερες μελέτες και αναλύσεις, η ENISA 
υπολείπεται της κρίσιμης μάζας της από πλευράς οργανωτικής δομής, γεγονός που επηρεάζει 
την ικανότητά της να επιτύχει απτά αποτελέσματα ενώ ένα μεγάλο ποσοστό πόρων διατίθεται 
για σκοπούς διαχείρισης και υποστήριξης. 

Από την άλλη πλευρά, η συντάκτρια γνωμοδότησης θεωρεί απαραίτητη την παροχή 
περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα, προτού διατυπώσει μια τελική 
άποψη σχετικά με την παρούσα πρόταση αυτή στις επιτροπές BUDG και ITRE:
Στην Επιτροπή αναμένεται να ορισθεί το ισοδύναμο 3,5 θέσεων πλήρους απασχόλησης για 
τις σχέσεις με τον Οργανισμό (442.000 ευρώ ετησίως). Για την επικρατούσα κατάσταση δεν 
υπάρχουν στοιχεία αναφοράς ούτε εξηγείται ο λόγος για τον οποίο απαιτούνται περισσότεροι 
του ενός σύμβουλοι, πράγμα που συνήθως συμβαίνει. 
- Η χρηματοδότηση ανά στόχο του Οργανισμού αφορά μόνο τον τίτλο 3 (επιχειρησιακές 
δαπάνες, δηλαδή 2,5 εκατ. ευρώ περίπου) και όχι το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού 
του Οργανισμού (άνω των 8 εκατ. ευρώ με τους τίτλους 1 και 2, προσωπικό και διοίκηση). 
Αυτό είναι αντίθετο με τις αρχές και τις μεθόδους κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει 
δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις οποίες οι δαπάνες προσωπικού και διοίκησης πρέπει να 
αντιστοιχούν στα καθήκοντα και τους στόχους.

Εξάλλου, η πρόταση πρέπει να είναι συμβατή με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αυτό 
όμως δεν μπορεί εύκολα να υποστηριχθεί (ακόμη και για τα εν λόγω μικρά πρόσθετα ποσά), 
όταν το μέσο ευλυγισίας χρησιμοποιήθηκε το 2011 για 34 εκατ. ευρώ στο κεφάλαιο 1α. 
Συνεπώς, είναι ιδιαιτέρως σημαντική η συνήθης προειδοποίηση ότι κάθε δημοσιονομική 
απόφαση θα λαμβάνεται στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.

Το ζήτημα της έδρας
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Όσον αφορά την έδρα του οργανισμού, που βρίσκεται σήμερα στο Ηράκλειο, η συντάκτρια 
γνωμοδότησης επιθυμεί να επισημάνει το κόστος ενός τόσο απομακρυσμένου τόπου για τη 
λειτουργία του Οργανισμού, όχι μόνο από οικονομικής σκοπιάς αλλά και όσον αφορά την 
ελκυστικότητά του για το προσωπικό και τη δυσκολία πρόσβασης για τις συνεδριάσεις του 
διοικητικού συμβουλίου και άλλων ενδιαφερομένων μερών. Σύμφωνα με μια εξωτερική 
μελέτη του έτους 2009, η εν λόγω έδρα έχει ως αποτέλεσμα τις σχετικά υψηλότερες δαπάνες 
ταξιδίου για όλους τους Οργανισμούς - τόσο όσον αφορά τις άμεσες δαπάνες όσο και τη 
διάρκεια του ταξιδίου. Η ENISA είναι πράγματι ένας από τους πιο απομακρυσμένους 
Οργανισμούς όσον αφορά την απόστασή του από τις Βρυξέλλες.  Η πρακτική της διεξαγωγής 
των συνεδριάσεων στο γραφείο της Αθήνας (η χρηματοδότηση του οποίου εγκρίθηκε το 2008 
και από την ελληνική κυβέρνηση) αποτελεί εν προκειμένω μόνο μια λύση ανάγκης, 
συγχρόνως όμως και μια πρακτική που αναδεικνύει τα μειονεκτήματα της επιλογής από τα 
κράτη μέλη τόπων για τους Οργανισμούς της ΕΕ που δεν είναι εύκολα προσβάσιμοι. 

Περαιτέρω γενικές πτυχές, συμπεριλαμβανομένης της Διοργανικής Ομάδας Εργασίας 
για τους Οργανισμούς

Η συντάκτρια γνωμοδότησης υποστηρίζει ότι η πρόοδος των εργασιών της Διοργανικής 
Ομάδας Εργασίας καθιστά επίσης δυνατή την ενσωμάτωση των πρώτων συμπερασμάτων σε 
θέματα διοίκησης ήδη στην παρούσα γνωμοδότηση. Τα συμπεράσματα αυτά έχουν ήδη 
εγκριθεί από τα τρία θεσμικά όργανα κατά την τελευταία συνεδρίασή τους στις 23 Μαρτίου 
2011. Αυτά είχαν ως αποτέλεσμα τις ακόλουθες τροπολογίες σχετικά με:
- την ενίσχυση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου σχετικά με την πολυετή 
στρατηγική (γνωμοδότηση) του Οργανισμού καθώς και το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 
(υποβολή),
- τα ελεγκτικά καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου και τα αντίστοιχα απαιτούμενα 
προσόντα των μελών του,
- τη συγκρότηση μιας εκτελεστικής επιτροπής,
- την αποτροπή οποιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων στο διοικητικό συμβούλιο,
- την τυποποίηση της θητείας των μελών του διοικητικού συμβουλίου,
- τη θέσπιση ειδικών δεικτών για την αξιολόγηση των επιδόσεων του Οργανισμού.

Τέλος, η συντάκτρια γνωμοδότησης πιστεύει ότι θα έπρεπε να τύχει περαιτέρω εξέτασης η 
διάρκεια της εντολής του Οργανισμού (5 χρόνια) καθώς και το χρονοδιάγραμμα για την 
αξιολόγησή του (3 χρόνια). Ενόψει του χρόνου που απαιτείται προκειμένου οργανισμός να 
επιτελέσει κατά τρόπο αποτελεσματικό τα καθήκοντά του, θα πρέπει να τύχει περαιτέρω 
προσοχής η παράταση του χρονικού αυτού διαστήματος. Η απόφαση αυτή εμπίπτει ωστόσο 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα της επιτροπής ITRE.  

Θα μπορούσε επίσης να εξετασθεί προσεκτικότερα ο λόγος για τον οποίο ο νέος κανονισμός 
δεν αποκλείει ρητώς τη συμμετοχή υπαλλήλων του Οργανισμού ή μελών του διοικητικού 
συμβουλίου στις ομάδες εργασίας που προβλέπει το άρθρο 10, παράγραφος 8 όπως συνέβη 
στην περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 460/2004, αλλά αντίθετα ρυθμίζει το ζήτημα 
αυτό στον εσωτερικό κανονισμό του Οργανισμού,

Τα επιχειρήματα για τις προτεινόμενες τροπολογίες εκτίθενται στις αιτιολογήσεις.



AD\870381EL.doc 5/15 PE462.818v02-00

EL

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. τονίζει ότι το σημείο 47 της 
Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 
2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική 
πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση1, θα πρέπει να εφαρμοσθεί για 
την παράταση της εντολής του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών· 
υπογραμμίζει ότι κάθε απόφαση της 
νομοθετικής αρχής υπέρ μιας τέτοιας 
παράτασης λαμβάνεται με την επιφύλαξη 
των αποφάσεων της αρχής του 
προϋπολογισμού στο πλαίσιο της ετήσιας 
διαδικασίας του προϋπολογισμού·
_____________
1 ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Αναφορά στις εξουσίες του Κοινοβουλίου σε θέματα προϋπολογισμού.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ο Οργανισμός πρέπει να συμβάλλει 
σε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας δικτύων 
και πληροφοριών εντός της Ένωσης και να 

(11) Ο Οργανισμός πρέπει να συμβάλλει 
σε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας δικτύων 
και πληροφοριών εντός της Ένωσης και να 
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διαπλάθει μια αντίληψη για την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών προς όφελος 
των πολιτών, των καταναλωτών, των 
επιχειρήσεων και των οργανισμών του 
δημόσιου τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς.

διαπλάθει μια αντίληψη για την ασφάλεια 
δικτύων και πληροφοριών προς όφελος 
των πολιτών, των καταναλωτών, των 
επιχειρήσεων και των οργανισμών του 
δημόσιου τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς. Προς τούτο, 
χρειάζεται να θεσπιστούν οι δέουσες 
δημοσιονομικές διατάξεις προκειμένου ο 
Οργανισμός να μπορέσει να προβεί, στο 
τέλος του δεύτερου έτους της νέας 
εντολής του και μετά από διαβούλευση με 
όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους, σε 
μία εμπεριστατωμένη ανάλυση σχετικά 
με το σχεδιασμό μιας ευρωπαϊκής 
στρατηγικής για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο·

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι ένας πολύ σημαντικός και δυναμικός χώρος που αφορά 
ολόκληρο το φάσμα της κοινωνίας: επιχειρήσεις, πολίτες και κυβερνήσεις. Καθώς αυτό το 
οριζόντιο ζήτημα περιλαμβάνει πολλές ευαίσθητες πτυχές (εγκληματικές δραστηριότητες, 
προστασία δεδομένων οικονομικού και/ή προσωπικού χαρακτήρα, διατήρηση δεδομένων, 
υποδομές προστασίας πληροφοριών ζωτικής σημασίας και ασφάλεια δικτύων πληροφοριών), το 
σύνολο των οποίων εμπίπτει στην άμεση αρμοδιότητα του ENISA, πρέπει να θεσπιστούν 
διατάξεις δημοσιονομικού χαρακτήρα προκειμένου να εκτιμηθεί η ετοιμότητα της ΕΕ στον 
τομέα της πρόληψης και/ή της αντίδρασης σε περίπτωση τέτοιων αδικημάτων.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
πλήρης αυτονομία και ανεξαρτησία του 
Οργανισμού θεωρείται αναγκαίο να του 
διατεθεί αυτόνομος προϋπολογισμός του 
οποίου τα έσοδα προέρχονται πρωτίστως 
από εισφορές της Ένωσης και από 
εισφορές τρίτων χωρών που συμμετέχουν 
τις εργασίες του Οργανισμού. Πρέπει να 
επιτρέπεται στο κράτος μέλος υποδοχής ή 
σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος να 
συνεισφέρει εθελοντικά στα έσοδα του 

(35) Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
πλήρης αυτονομία και ανεξαρτησία του 
Οργανισμού και για να μπορέσει αυτός να 
ασκήσει πρόσθετα και νέα καθήκοντα, 
θεωρείται αναγκαίο να του διατεθεί 
επαρκής και αυτόνομος προϋπολογισμός 
του οποίου τα έσοδα προέρχονται 
πρωτίστως από εισφορές της Ένωσης και 
από εισφορές τρίτων χωρών που 
συμμετέχουν τις εργασίες του Οργανισμού. 
Πρέπει να επιτρέπεται στο κράτος μέλος 
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Οργανισμού. Η δημοσιονομική διαδικασία 
της Ένωσης παραμένει σε ισχύ όσον 
αφορά τις επιδοτήσεις που βαρύνουν τον 
γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Επιπλέον, το Ελεγκτικό Συνέδριο 
πρέπει να προβαίνει σε έλεγχο των 
λογαριασμών.

υποδοχής ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος 
μέλος να συνεισφέρει εθελοντικά στα 
έσοδα του Οργανισμού. Η δημοσιονομική 
διαδικασία της Ένωσης παραμένει σε ισχύ 
όσον αφορά τις επιδοτήσεις που βαρύνουν 
τον γενικό προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, το 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να 
προβαίνει σε έλεγχο των λογαριασμών για 
να εξασφαλίσει διαφάνεια και λογοδοσία.

Αιτιολόγηση

Αυτά τα πρόσθετα καθήκοντα, όπως ορίζονται στην πρόταση της Επιτροπής, διευρύνουν την 
εντολή της ENISA και θα έχουν επίπτωση στον προϋπολογισμό, πράγμα που χρειάζεται να 
ληφθεί υπόψη.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τα 
καθήκοντά του σε σχέση με τον 
προϋπολογισμό του Οργανισμού σύμφωνα 
με τα άρθρα 19 και 21 και παρακολουθεί 
και λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα 
σύμφωνα με τα πορίσματα και τις 
συστάσεις των διαφόρων - εσωτερικών ή 
εξωτερικών - εκθέσεων ελέγχου και 
αξιολογήσεων·

Αιτιολόγηση

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση και εφαρμογή του 
προϋπολογισμού πρέπει να αναφέρονται ρητώς ως καθήκον του Διοικητικού Συμβουλίου. Για 
να υιοθετεί καλύτερα τις διαπιστώσεις των λογιστικών ελέγχων και αποτιμήσεων και να δίδει 
συνέχεια σε αυτές, πρέπει να ορίζεται ρητώς ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενώπιον του οποίου 
είναι υπόλογος ο εκτελεστικός διευθυντής, ανατίθεται η παρακολούθησή τους (Διοργανική 
Ομάδα Εργασίας).
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να
συγκροτεί όργανα εργασίας που 
απαρτίζονται από τα μέλη της προκειμένου 
να τη συνδράμουν στην άσκηση των 
καθηκόντων της, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η εκπόνηση των 
αποφάσεών της και η παρακολούθηση της 
εφαρμογής τους.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί 
εκτελεστική επιτροπή που απαρτίζεται 
από τα μέλη του προκειμένου να το 
συνδράμουν στην άσκηση των 
καθηκόντων του, όπου 
συμπεριλαμβάνονται η εκπόνηση των 
αποφάσεών της και η παρακολούθηση της 
εφαρμογής τους.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συσταθεί μια εκτελεστική επιτροπή προκειμένου να ενισχυθεί ο έλεγχος της διοίκησης 
και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέσω της προετοιμασίας των αποφάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου (Διοργανική Ομάδα Εργασίας).  

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
και οι αναπληρωτές τους διορίζονται με 
βάση το βαθμό της σχετικής πείρας και 
εξειδίκευσής τους στο πεδίο της ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών. 

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
και οι αναπληρωτές τους διορίζονται με 
βάση το βαθμό της σχετικής πείρας και 
εξειδίκευσής τους στο πεδίο της ασφάλειας 
δικτύων και πληροφοριών. Έχουν επίσης 
τις απαραίτητες δεξιότητες σε θέματα 
διοίκησης, διαχείρισης και 
προϋπολογισμού για την επιτέλεση των 
καθηκόντων που απαριθμούνται στο 
άρθρο 5.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
προβαίνουν σε γραπτή δήλωση 
υποχρεώσεων και σε γραπτή δήλωση 
συμφερόντων από την οποία προκύπτουν 
τυχόν άμεσα ή έμμεσα συμφέροντα που 
ενδέχεται να θίγουν την ανεξαρτησία 
τους. Δηλώνουν σε κάθε συνεδρίαση 
οιαδήποτε συμφέροντα τα οποία μπορούν 
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ενδεχομένως να επηρεάσουν την 
ανεξαρτησία τους σε σχέση με τα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης και δεν 
συμμετέχουν στη συζήτηση και την 
ψηφοφορία επί των εν λόγω θεμάτων.

Αιτιολόγηση

Οι δεξιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι αντίστοιχες προς τα 
καθήκοντα που τους ανατίθενται. Επιπλέον, πρέπει να θεσπιστεί μια διάταξη με στόχο την 
αποτροπή τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων και η θητεία τους πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τη 
θητεία άλλων οργανισμών (Διοργανική Ομάδα Εργασίας).

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η θητεία των εκπροσώπων των ομάδων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχεία α), β) και γ) είναι τετραετής. Η 
θητεία αυτή μπορεί να παραταθεί άπαξ. 
Εάν ένας εκπρόσωπος παύσει τη 
συμμετοχή του στην αντίστοιχη ομάδα 
συμφερόντων, η Επιτροπή διορίζει 
αναπληρωτή.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου είναι τετραετής. Η θητεία 
αυτή μπορεί να παραταθεί άπαξ. Εάν ένας 
εκπρόσωπος παύσει τη συμμετοχή του 
στην αντίστοιχη ομάδα συμφερόντων, η 
Επιτροπή διορίζει αναπληρωτή.

Αιτιολόγηση

Η θητεία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι ίσης διάρκειας, οσάκις 
διορίζονται από την Επιτροπή ή από τα κράτη μέλη. Η διάρκεια της θητείας των εκπροσώπων 
των κρατών μελών δεν έχει ορισθεί (Διοργανική Ομάδα Εργασίας).

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α

Εκτελεστική επιτροπή

1. Συγκροτείται μια εκτελεστική 



PE462.818v02-00 10/15 AD\870381EL.doc

EL

επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου με 
συμμετοχή δύο εκπροσώπων της 
Επιτροπής. Η σύνθεσή της περιλαμβάνει 
κατ' ανώτατο όριο το ένα τρίτο των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές 
ετησίως.
2. Η εκτελεστική επιτροπή διαθέτει μια 
σαφώς τυπική εντολή του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Στα καθήκοντά της 
συμπεριλαμβάνεται η παρακολούθηση 
της εφαρμογής των αποφάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου, η ρύθμιση 
θεμάτων διοίκησης και προϋπολογισμού 
για λογαριασμό του Διοικητικού 
Συμβουλίου και η προετοιμασία των 
αποφάσεων, των προγραμμάτων και 
δραστηριοτήτων που εγκρίνει το 
Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκτελεστική 
επιτροπή λογοδοτεί στο Διοικητικό 
Συμβούλιο· στο πλαίσιο αυτό υποβάλλει 
έκθεση δραστηριότητας σε κάθε 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να συσταθεί μια εκτελεστική επιτροπή προκειμένου να ενισχυθεί ο έλεγχος της διοίκησης 
και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέσω της προετοιμασίας των αποφάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου (Διοργανική Ομάδα Εργασίας).  

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και 
απολύει τον εκτελεστικό διευθυντή. Ο 
διορισμός πραγματοποιείται από κατάλογο 
υποψηφίων που προτάθηκε από την 
Επιτροπή για θητεία πέντε ετών, με βάση 
τα προσόντα και τις τεκμηριωμένες 
διοικητικές και διευθυντικές ικανότητες, 
καθώς και τις ειδικές ικανότητες και πείρα. 
Πριν από τον διορισμό, ο επιλεγόμενος 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και 
απολύει τον εκτελεστικό διευθυντή. Ο 
διορισμός πραγματοποιείται από κατάλογο 
υποψηφίων που προτάθηκε από την 
Επιτροπή για θητεία πέντε ετών, με βάση 
τα προσόντα και τις τεκμηριωμένες 
διοικητικές και διευθυντικές ικανότητες, 
καθώς και τις ειδικές ικανότητες και πείρα. 
Πριν από τον διορισμό, ο επιλεγόμενος 
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από το διοικητικό συμβούλιο υποψήφιος 
είναι δυνατόν να κληθεί να προβεί σε 
δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της.

από το διοικητικό συμβούλιο υποψήφιος 
είναι δυνατόν να κληθεί να προβεί σε 
δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να 
απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της. Η 
γνωμοδότηση της επιτροπής αυτής 
λαμβάνεται υπόψη πριν από τον διορισμό.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναφέρεται ρητώς ότι οιαδήποτε γνώμη του Κοινοβουλίου σχετικά με τον επιλεγέντα 
υποψήφιο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πριν από τον διορισμό του.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από 
πρόταση της Επιτροπής, λαμβάνοντας 
υπόψη την έκθεση αξιολόγησης και μόνο 
εφόσον δικαιολογείται από τα καθήκοντα 
και τις ανάγκες του Οργανισμού, δύναται 
να παρατείνει τη θητεία του εκτελεστικού 
διευθυντή για διάστημα που δεν 
υπερβαίνει τα τρία έτη.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από 
πρόταση της Επιτροπής, λαμβάνοντας 
υπόψη την έκθεση αξιολόγησης και μόνο 
εφόσον δικαιολογείται από τα καθήκοντα 
και τις ανάγκες του Οργανισμού, δύναται 
να παρατείνει τη θητεία του εκτελεστικού 
διευθυντή για διάστημα που δεν 
υπερβαίνει τα πέντε έτη.

Αιτιολόγηση

Η ανανέωση της θητείας του διευθυντού πρέπει να είναι ίσης διάρκειας με την αρχική θητεία 
του.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το πρόγραμμα εργασίας διαρθρώνεται 
σύμφωνα με την αρχή της διαχείρισης 
βάσει δραστηριοτήτων (ΔΒΔ). Το 
πρόγραμμα εργασίας εναρμονίζεται με τη 
δήλωση εκτίμησης εσόδων και εξόδων του 

4. Το πρόγραμμα εργασίας διαρθρώνεται 
σύμφωνα με την αρχή της διαχείρισης 
βάσει δραστηριοτήτων (ΔΒΔ), με 
ταυτόχρονη αναφορά στους ανθρώπινους 
και χρηματοδοτικούς πόρους που 
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Οργανισμού και τον προϋπολογισμό του 
Οργανισμού για το ίδιο οικονομικό έτος.

αναμένεται να διατεθούν για κάθε 
δραστηριότητα. Για το σκοπό αυτό, ο 
εκτελεστικός διευθυντής θεσπίζει, σε 
συμφωνία με την Επιτροπή, ειδικούς 
δείκτες επίδοσης που καθιστούν δυνατή 
την αποτελεσματική αξιολόγηση των 
επιτευχθέντων αποτελεσμάτων. Το 
πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει τόσο 
τις εικονικές όσο και τις μη εικονικές 
πτυχές των επιχειρήσεων, 
δραστηριοτήτων και δεσμεύσεων του 
Οργανισμού. Το πρόγραμμα εργασίας 
εναρμονίζεται με τη δήλωση εκτίμησης 
εσόδων και εξόδων του Οργανισμού και 
τον προϋπολογισμό του Οργανισμού για το 
ίδιο οικονομικό έτος.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αρχές της διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων και της κατάρτισης 
προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων το πρόγραμμα εργασίας και η ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων του Οργανισμού πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους πόρους που 
χορηγούνται στις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για να επιτυγχάνει ο Οργανισμός τους 
στόχους του και σχετικά με τις συνολικές επιδόσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών 
(Διοργανική Ομάδα Εργασίας).

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει το 
πρόγραμμα εργασίας, μετά από την 
έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, και μεριμνά για τη δημοσίευσή του.

5. Ο εκτελεστικός διευθυντής διαβιβάζει το 
πρόγραμμα εργασίας, μετά από την 
έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, και μεριμνά για τη δημοσίευσή του. 
Μετά από πρόσκληση της αρμόδιας 
επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, παρουσιάζει το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας ενώπιον της 
επιτροπής αυτής και συμμετέχει σε 
σχετική ανταλλαγή απόψεων επ' αυτού.
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Αιτιολόγηση

Με αυτό τον τρόπο θεσμοθετείται η πρακτική της ανταλλαγής απόψεων σχετικά με το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας μεταξύ του διευθυντού και της αρμόδιας επιτροπής.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Ο εκτελεστικός διευθυντής 
προετοιμάζει την πολυετή στρατηγική 
του Οργανισμού και την υποβάλλει στο 
Διοικητικό Συμβούλιο μετά από 
διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και την Επιτροπή 
τουλάχιστον οκτώ εβδομάδες πριν από τη 
σχετική συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή κατοχυρώνεται στον κανονισμό η διαβούλευση με το Κοινοβούλιο πριν 
από την έγκριση της πολυετούς στρατηγικής του Οργανισμού (Διοργανική Ομάδα Εργασίας).

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε έτος, ο εκτελεστικός διευθυντής 
υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο ένα 
σχέδιο γενικής έκθεσης το οποίο καλύπτει 
όλες τις δραστηριότητες του Οργανισμού 
κατά το προηγούμενο έτος.

1. Κάθε έτος, ο εκτελεστικός διευθυντής 
υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο ένα 
σχέδιο γενικής έκθεσης το οποίο καλύπτει 
όλες τις δραστηριότητες του Οργανισμού 
κατά το προηγούμενο έτος. Η γενική αυτή 
έκθεση περιλαμβάνει ειδικούς δείκτες 
επίδοσης που καθιστούν δυνατή μια 
αποτελεσματική αξιολόγηση των
επιτευχθέντων αποτελεσμάτων.
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις αρχές της διαχείρισης βάσει δραστηριοτήτων και της κατάρτισης 
προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων το πρόγραμμα εργασίας και η ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων του Οργανισμού πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους πόρους που 
χορηγούνται στις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για να επιτυγχάνει ο Οργανισμός τους 
στόχους του και σχετικά με τις συνολικές επιδόσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών 
(Διοργανική Ομάδα Εργασίας).

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
σύστασης που αναφέρεται στο άρθρο 34, η
Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις 
όλων των σχετικών άμεσα 
ενδιαφερομένων, διεξάγει αξιολόγηση με 
βάση την εντολή καθηκόντων που 
συμφωνήθηκε με το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Κατά την αξιολόγηση 
εκτιμώνται οι επιπτώσεις και η 
αποτελεσματικότητα του Οργανισμού ως 
προς την επίτευξη των στόχων που τίθενται 
στο άρθρο 2, και η αποτελεσματικότητα 
των μεθόδων εργασίας του Οργανισμού. Η 
Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση 
κυρίως προκειμένου να καθορίσει κατά 
πόσο ο Οργανισμός εξακολουθεί να 
αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο και 
κατά πόσο η θητεία του Οργανισμού 
πρέπει να παραταθεί πέραν του χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται στο άρθρο 34.

1. Εντός τριών ετών από την ημερομηνία 
σύστασης που αναφέρεται στο άρθρο 34, η 
Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις 
όλων των σχετικών άμεσα 
ενδιαφερομένων, διεξάγει αξιολόγηση με 
βάση την εντολή καθηκόντων που 
συμφωνήθηκε με το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Κατά την αξιολόγηση 
εκτιμώνται οι επιπτώσεις και η 
αποτελεσματικότητα του Οργανισμού ως 
προς την επίτευξη των στόχων που τίθενται 
στο άρθρο 2, και η αποτελεσματικότητα 
των μεθόδων εργασίας του Οργανισμού. Η 
Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση 
κυρίως προκειμένου να καθορίσει κατά 
πόσο ο Οργανισμός εξακολουθεί να 
αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο και 
κατά πόσο η θητεία του Οργανισμού 
πρέπει να παραταθεί πέραν του χρονικού 
διαστήματος που ορίζεται στο άρθρο 33.

Αιτιολόγηση

Διόρθωση εσφαλμένης αναφοράς.
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