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Τροπολογία 1
Monica Luisa Macovei

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... στον εκτελεστικό διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια στη Θάλασσα για την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού του Οργανισμού για 
το οικονομικό έτος 2010·

1. χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό 
διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
για την Ασφάλεια στη Θάλασσα όσον 
αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 
2010·

Or. en

Τροπολογία 2
Edit Herczog

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... στον εκτελεστικό διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Ασφάλεια στη 
Θάλασσα για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2010·

1. χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό 
διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
για την Ασφάλεια στη Θάλασσα όσον 
αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού
του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 
2010·

Or. en

Τροπολογία 3
Monica Luisa Macovei

Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1
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Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... το κλείσιμο των λογαριασμών του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό 
έτος 2010·

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό 
έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 4
Edit Herczog

Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... το κλείσιμο των λογαριασμών του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό 
έτος 2010·

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό 
έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 5
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. σημειώνει από τις παρατηρήσεις του
Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι ο 
προϋπολογισμός του Οργανισμού για το 
2010 ανήλθε σε 50.100.000 ευρώ ενώ ο 
Οργανισμός ανέφερε ότι έλαβε 54.400.000
σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 
50.600.000 ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών
για το 2010· καλεί τον Οργανισμό και το 
Ελεγκτικό Συνέδριο να ενημερώσουν την 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή για το 
ακριβές ποσό του προϋπολογισμού του 

2. διαπιστώνει, με βάση τις παρατηρήσεις 
του Οργανισμού ότι ο προϋπολογισμός του 
για το 2010 ανήλθε σε 53.400.000 ευρώ σε 
πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 
50.600.000 ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών·
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Οργανισμού για το 2010 και να εξηγήσουν 
την ύπαρξη αντικρουόμενων δεδομένων 
στις εκθέσεις του Οργανισμού και του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου·

Or. en

Τροπολογία 6
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν αναφέρει τις 
μεταφερθείσες και ακυρωθείσες 
πιστώσεις στην έκθεσή του σχετικά με 
τους ετήσιους λογαριασμούς του 
Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2010·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 7
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. σημειώνει ότι, μετά από αίτημα του 
Κοινοβουλίου, ο Οργανισμός περιέλαβε 
στην ετήσια έκθεσή του ειδική ενημέρωση 
για τις εκ των υστέρων αναλήψεις 
υποχρεώσεων (ήτοι νομικές υποχρεώσεις 
που εγγράφηκαν πριν να γίνουν οι 
αντίστοιχες δημοσιονομικές δεσμεύσεις)·
σημειώνει ότι ο Οργανισμός κατέβαλε 
προσπάθειες για τη μείωση των εκ των 
υστέρων αναλήψεων υποχρεώσεων (από 
περισσότερες από 20 το 2007 σε 5 το 
2010)· ανησυχεί, ωστόσο, διότι οι 

6. σημειώνει ότι, μετά από αίτημα του 
Κοινοβουλίου, ο Οργανισμός περιέλαβε 
στην ετήσια έκθεσή του ειδική ενημέρωση 
για τις εκ των υστέρων αναλήψεις 
υποχρεώσεων (ήτοι νομικές υποχρεώσεις 
που εγγράφηκαν πριν να γίνουν οι 
αντίστοιχες δημοσιονομικές δεσμεύσεις)·
σημειώνει ότι ο Οργανισμός κατέβαλε 
προσπάθειες για τη μείωση των εκ των 
υστέρων αναλήψεων υποχρεώσεων (από 
περισσότερες από 20 το 2007 σε 5 το 
2010)·
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αναλήψεις αυτές υποχρεώσεων συνιστούν 
παραβίαση του άρθρου 62, παράγραφος 1 
του δημοσιονομικού κανονισμού πλαίσιο 
και ο Οργανισμός ακολουθεί αυτή τη 
λανθασμένη πορεία από το 2006·

Or. en

Τροπολογία 8
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. παροτρύνει τον Οργανισμό να 
εφαρμόζει ορθώς τις διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων και να παρέχει επαρκή 
δεδομένα σχετικά με τις σχεδιαζόμενες 
δημόσιες συμβάσεις στο ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας του· ειδικότερα, 
θεωρεί ανησυχητικό το γεγονός ότι το 
ετήσιο πρόγραμμα εργασίας δεν
αποκαλύπτει ρητά όλες τις πληροφορίες 
που προβλέπονται στο δημοσιονομικό 
κανονισμό και τους κανόνες εφαρμογής 
του· υπενθυμίζει στον Οργανισμό ότι, εάν 
μια απόφαση χρηματοδότησης για 
προγραμματισμένες επιχειρησιακές 
συμβάσεις δεν υποστηρίζεται επαρκώς από 
υποκείμενα δεδομένα, ενδέχεται να 
αμφισβητηθεί η εγκυρότητα της απόφασης 
του Οργανισμού· σημειώνει, με βάση τις 
πληροφορίες του Οργανισμού, ότι από το 
2011 έχει καθιερωθεί ένα ειδικό 
παράρτημα στο τελικό πρόγραμμα 
εργασίας, με ένδειξη του συνολικού ύψους 
των πιστώσεων που διατίθενται για την 
ανάθεση συμβάσεων κατά τη διάρκεια του 
έτους, ενδεικτικό αριθμό των συμβάσεων 
και ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα 
κατανεμημένα ανά δραστηριότητες·

8. καλεί τον Οργανισμό να εφαρμόζει 
ορθώς τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
και να παρέχει επαρκή δεδομένα σχετικά 
με τις σχεδιαζόμενες δημόσιες συμβάσεις 
στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του·
ειδικότερα, θεωρεί ανησυχητικό το 
γεγονός ότι το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 
δεν αποκάλυπτε ρητά όλες τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στο 
δημοσιονομικό κανονισμό και τους 
κανόνες εφαρμογής του· υπενθυμίζει στον 
Οργανισμό ότι, εάν μια απόφαση 
χρηματοδότησης για προγραμματισμένες 
επιχειρησιακές συμβάσεις δεν 
υποστηρίζεται επαρκώς από υποκείμενα 
δεδομένα, ενδέχεται να αμφισβητηθεί η 
εγκυρότητα της απόφασης του 
Οργανισμού· σημειώνει, με βάση τις 
πληροφορίες του Οργανισμού, ότι από το 
2011 έχει καθιερωθεί ένα ειδικό 
παράρτημα στο τελικό πρόγραμμα 
εργασίας, με ένδειξη του συνολικού ύψους 
των πιστώσεων που διατίθενται για την 
ανάθεση συμβάσεων κατά τη διάρκεια του 
έτους, ενδεικτικό αριθμό των συμβάσεων 
και ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα 
κατανεμημένα ανά δραστηριότητες·

Or. en
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Τροπολογία 9
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί τον Οργανισμό να εξασφαλίζει για 
το διοικητικό συμβούλιο ακριβή και 
έγκαιρη υποβολή στοιχείων για τις 
διαδικασίες με διαπραγμάτευση·
επισημαίνει, πράγματι, ότι ο Οργανισμός 
δεν αναφέρει υποχρεωτικά στο διοικητικό 
συμβούλιο τις διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση, οι οποίες θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο υπό αυστηρά 
καθορισμένες προϋποθέσεις·

9. καλεί τον Οργανισμό να εξασφαλίζει για 
το διοικητικό συμβούλιο ακριβή και 
έγκαιρη υποβολή στοιχείων για τις 
διαδικασίες με διαπραγμάτευση·
σημειώνει, με βάση τις πληροφορίες του 
Οργανισμού, ότι από το 2009 έχει 
καθιερωθεί ένα ειδικό παράρτημα στην 
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του με τις
αναγκαίες πληροφορίες για τις
διαδικασίες με διαπραγμάτευση·

Or. en

Τροπολογία 10
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. εκφράζει την ανησυχία του διότι, 
σύμφωνα με πληροφορίες, η ανεξαρτησία 
του υπολόγου του Οργανισμού τέθηκε σε 
κίνδυνο το 2010· σημειώνει, 
συγκεκριμένα, ότι κατά τη διάρκεια του 
έτους:

10. σημειώνει ότι, σύμφωνα με 
πληροφορίες, η ανεξαρτησία του υπολόγου 
του Οργανισμού τέθηκε σε κίνδυνο το 
2010· σημειώνει, συγκεκριμένα, ότι κατά 
τη διάρκεια του έτους:

Or. en

Τροπολογία 11
Edit Herczog
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι 
εξακολουθούν να υφίστανται αδυναμίες 
όσον αφορά τον υπόλογο του Οργανισμού, 
ιδίως σε σχέση με τον καθορισμό των 
αρμοδιοτήτων και την αξιολόγηση της 
εκτέλεσης των καθηκόντων του· καλεί, 
συνεπώς, τον Οργανισμό να διορθώσει
αυτή την κατάσταση και να ενημερώνει 
τακτικά την αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή ως προς τα συγκεκριμένα μέτρα και 
αποτελέσματα στο θέμα αυτό·

12. υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι 
εξακολουθούν να υφίστανται αδυναμίες 
όσον αφορά τον υπόλογο του Οργανισμού, 
ιδίως σε σχέση με τον καθορισμό των 
αρμοδιοτήτων και την αξιολόγηση της 
εκτέλεσης των καθηκόντων του· σημειώνει 
ότι ο Οργανισμός προέβη στις 
απαιτούμενες ενέργειες για να διορθώσει 
την κατάσταση που είχε επισημανθεί 
προηγουμένως·

Or. en

Τροπολογία 12
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν 
αναφέρεται, στην ετήσια έκθεσή του για 
το 2010, στις μεταφορές πιστώσεων του 
Οργανισμού· εκτιμά ότι ο μεγάλος 
αριθμός μεταφορών πιστώσεων στον 
Οργανισμό αποτελούσε αιτία ανησυχίας 
για το Κοινοβούλιο τα προηγούμενα 
χρόνια (49 το 2009, 52 το 2008 και 32 το 
2007)· ζητεί, ως εκ τούτου, από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο να ενημερώσει 
πάραυτα την αρμόδια για την απαλλαγή
αρχή για την κατάσταση όσον αφορά τις 
μεταφορές το 2010·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 13
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. σημειώνει ότι ο Οργανισμός 
εξακολουθεί να πρέπει να εφαρμόσει 15 
«πολύ σημαντικές» συστάσεις της 
Εσωτερικής Υπηρεσίας Ελέγχου· ανησυχεί 
διότι, για οκτώ από αυτές τις συστάσεις 
αυτές, η εφαρμογή σημειώνει 
καθυστέρηση από 6 έως 12 μήνες, ενώ μία 
απορρίφθηκε· σημειώνει ότι οι πρώτες 11 
«πολύ σημαντικές» συστάσεις αφορούν τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων για νομικά 
και χρηματοδοτικά θέματα, τη διαχείριση 
των ανθρώπινων πόρων και τα πρότυπα 
εσωτερικού ελέγχου· σημειώνει επίσης ότι 
η απορριφθείσα σύσταση αφορά την 
ευθύνη της αξιολόγησης της απόδοσης του 
υπολόγου· παροτρύνει, συνεπώς, τον 
Οργανισμό να εξηγήσει πάραυτα στην 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή την 
απόρριψη αυτή και του ζητεί να αναλάβει 
δράση για το θέμα των καθυστερημένων 
συστάσεων·

16. σημειώνει ότι ο Οργανισμός 
εξακολουθεί να πρέπει να εφαρμόσει 15 
«πολύ σημαντικές» συστάσεις της 
Εσωτερικής Υπηρεσίας Ελέγχου· ανησυχεί 
διότι, για οκτώ από αυτές τις συστάσεις 
αυτές, η εφαρμογή σημειώνει 
καθυστέρηση από 6 έως 12 μήνες, ενώ μία 
απορρίφθηκε· σημειώνει ότι οι πρώτες 11 
«πολύ σημαντικές» συστάσεις αφορούν τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων για νομικά 
και χρηματοδοτικά θέματα, τη διαχείριση 
των ανθρώπινων πόρων και τα πρότυπα 
εσωτερικού ελέγχου· σημειώνει επίσης ότι 
η απορριφθείσα σύσταση αφορά την 
ευθύνη της αξιολόγησης της απόδοσης του 
υπολόγου· παροτρύνει, συνεπώς, τον 
Οργανισμό να εξηγήσει πάραυτα στην 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή την 
απόρριψη αυτή και του ζητεί να αναλάβει 
δράση για το θέμα των καθυστερημένων 
συστάσεων· σημειώνει με βάση τα 
στοιχεία του Οργανισμού ότι μία σύσταση 
(ευθύνη της αξιολόγησης της απόδοσης 
του υπολόγου) της Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου απορρίφθηκε λόγω 
διαφορετικών νομικών ερμηνειών του 
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης· 
υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι, μετά από 
αμοιβαία συμφωνία μεταξύ της 
Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και του 
Οργανισμού, ο Οργανισμός 
συμμορφώθηκε απόλυτα με τη σύσταση 
της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και 
ενέκρινε στο μεταξύ ειδικό κανονισμό 
εφαρμογής·

Or. en
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Τροπολογία 14
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 – εδάφιο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

καλεί, επομένως, τον Οργανισμό να 
ενημερώσει την αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή σχετικά με τα 
συγκεκριμένα αποτελέσματα μετά τις 
συστάσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού 
Ελέγχου·

σημειώνει τη δήλωση του Οργανισμού 
σύμφωνα με την οποία το πρόγραμμα 
συνέχισης των δραστηριοτήτων για 
θαλάσσιες εφαρμογές, το πρόγραμμα 
συνέχισης των δραστηριοτήτων για τις 
δραστηριότητες υποστήριξης και η 
διαδικασία καταγραφής εξαιρέσεων 
εγκρίθηκαν·

Or. en


