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Τροπολογία 1
Edit Herczog, Jutta Haug

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

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

1. χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό 
διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 2
Monica Luisa Macovei

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

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

1. αναβάλλει την απόφασή του για 
χορήγηση απαλλαγής στον εκτελεστικό 
διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος όσον αφορά την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού του Οργανισμού για 
το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 3
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. .... στον εκτελεστικό διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 

1. χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό 
διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 



PE483.625v01-00 4/35 AM\892986EL.doc

EL

για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2010·

Περιβάλλοντος για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 4
Bart Staes

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

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

1. αναβάλλει την απόφασή του για 
χορήγηση απαλλαγής στον εκτελεστικό 
διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος όσον αφορά την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού του Οργανισμού για 
το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 5
Edit Herczog, Jutta Haug

Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... το κλείσιμο των λογαριασμών του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 
για το οικονομικό έτος 2010·

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 
2010·

Or. en

Τροπολογία 6
Monica Luisa Macovei
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Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... το κλείσιμο των λογαριασμών του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 
για το οικονομικό έτος 2010·

1. αναβάλλει το κλείσιμο των 
λογαριασμών του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Περιβάλλοντος για το 
οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 7
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... το κλείσιμο των λογαριασμών του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 
για το οικονομικό έτος 2010·

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 
2010·

Or. en

Τροπολογία 8
Bart Staes

Πρόταση ψηφίσματος
Επιμέρους τίτλος 1 β (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

αναβάλλει τη χορήγηση απαλλαγής στον 
οργανισμό εν αναμονή ουσιαστικών 
απαντήσεων και δράσεων σε σχέση με τις 
σοβαρές παρατηρήσεις και αιτήσεις που 
έχουν υποβληθεί

Or. en
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Τροπολογία 9
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. πιστεύει ότι το επίπεδο εκτέλεσης των 
προϋπολογισμών των οργανισμών όσον 
αφορά τις πιστώσεις υποχρεώσεων και τις 
πιστώσεις πληρωμής παρέχουν 
σημαντικές πληροφορίες που δίνουν στην 
αρμόδια για τη χορήγηση απαλλαγής τη 
δυνατότητα αξιολόγησης των συνολικών 
τους επιδόσεων· σημειώνει, ωστόσο ότι 
το 2010 ο Οργανισμός δεν παρείχε τις 
πληροφορίες αυτές στα έγγραφα που 
υπέβαλε· ως εκ τούτου, καλεί τον 
Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια 
για τη χορήγηση απαλλαγής αρχή όσον 
αφορά το ακριβές επίπεδο εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού του σε σχέση με τις 
πιστώσεις υποχρεώσεων και τις 
πιστώσεις πληρωμών·

1. επισημαίνει ότι τα επίπεδα εκτέλεσης
του προϋπολογισμού του οργανισμού όσον 
αφορά τις πιστώσεις υποχρεώσεων και τις 
πιστώσεις πληρωμής ανήλθαν αντίστοιχα 
στο 100 % και 90,75 %· 

Or. en

Τροπολογία 10
Edit Herczog, Jutta Haug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. πιστεύει ότι το επίπεδο εκτέλεσης των 
προϋπολογισμών των οργανισμών όσον 
αφορά τις πιστώσεις υποχρεώσεων και τις 
πιστώσεις πληρωμής παρέχουν σημαντικές 
πληροφορίες που δίνουν στην αρμόδια για 
τη χορήγηση απαλλαγής τη δυνατότητα 
αξιολόγησης των συνολικών τους 
επιδόσεων· σημειώνει, ωστόσο ότι το 2010
ο Οργανισμός δεν παρείχε τις 
πληροφορίες αυτές στα έγγραφα που 

1. πιστεύει ότι το επίπεδο εκτέλεσης των 
προϋπολογισμών των οργανισμών όσον 
αφορά τις πιστώσεις υποχρεώσεων και τις 
πιστώσεις πληρωμής παρέχουν σημαντικές 
πληροφορίες που δίνουν στην αρμόδια για 
τη χορήγηση απαλλαγής τη δυνατότητα 
αξιολόγησης των συνολικών τους 
επιδόσεων· σημειώνει, ωστόσο ότι το 2010
η εκτέλεση του προϋπολογισμού του
Οργανισμού, όπως αναφέρεται στους 
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υπέβαλε· ως εκ τούτου, καλεί τον 
Οργανισμό να ενημερώσει την αρμόδια 
για τη χορήγηση απαλλαγής αρχή όσον 
αφορά το ακριβές επίπεδο εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού του σε σχέση με τις 
πιστώσεις υποχρεώσεων και τις πιστώσεις
πληρωμών·

ετήσιους λογαριασμούς του, ανήλθε σε
99,99 % όσον αφορά  τις πιστώσεις 
υποχρεώσεων και σε 90,75 % όσον αφορά
τις πιστώσεις πληρωμών·

Or. en

Τροπολογία 11
Edit Herczog, Jutta Haug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. διαπιστώνει από τους οριστικούς 
λογαριασμούς του Οργανισμού ότι 
12.809.551,05 ευρώ από τις πιστώσεις του 
2010 μεταφέρθηκαν στο 2011· υπενθυμίζει 
στον Οργανισμό ότι η κατάσταση αυτή 
βρίσκεται σε αντίθεση με την αρχή του
ετήσιου χαρακτήρα του προϋπολογισμού 
και μπορεί να περιοριστεί με τον ορθό και 
έγκαιρο προγραμματισμό και την 
παρακολούθηση της εφαρμογής του 
προϋπολογισμού του προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθεί η μεταφορά πιστώσεων· 
καλεί συνεπώς τον Οργανισμό να 
αναλάβει αποτελεσματική δράση σε 
σχέση με αυτό·

3. διαπιστώνει από τους οριστικούς 
λογαριασμούς του Οργανισμού ότι 
12.809.551,05 ευρώ από τις πιστώσεις του 
2010 μεταφέρθηκαν στο 2011·
αναγνωρίζει ότι από το μεταφρθέν 
συνολικό ποσό 8 941 279 ευρώ είναι 
εξωτερικά έσοδα ειδικού προορισμού τα 
οποία είναι πολυετή και ως εκ τούτου δεν 
υπόκεινται στην αρχή του ενιαυσίου·

Or. en

Τροπολογία 12
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. διαπιστώνει από τους οριστικούς 
λογαριασμούς του Οργανισμού ότι 
12.809.551,05 ευρώ από τις πιστώσεις του 
2010 μεταφέρθηκαν στο 2011· υπενθυμίζει 
στον Οργανισμό ότι η κατάσταση αυτή 
βρίσκεται σε αντίθεση με την αρχή του 
ετήσιου χαρακτήρα του προϋπολογισμού 
και μπορεί να περιοριστεί με τον ορθό και 
έγκαιρο προγραμματισμό και την 
παρακολούθηση της εφαρμογής του 
προϋπολογισμού του προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθεί η μεταφορά πιστώσεων· 
καλεί συνεπώς τον Οργανισμό να 
αναλάβει αποτελεσματική δράση σε 
σχέση με αυτό·

3. διαπιστώνει από τους οριστικούς 
λογαριασμούς του Οργανισμού ότι 
12.809.551,05 ευρώ από τις πιστώσεις του 
2010 μεταφέρθηκαν στο 2011· σημειώνει 
εκ μέρους του Οργανισμού ότι 8 941 279 
ευρώ  αφορούν εξωτερικά έσοδα ειδικού 
προορισμού·

Or. en

Τροπολογία 13
Edit Herczog, Jutta Haug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. παρατηρεί στους οριστικούς 
λογαριασμούς του Οργανισμού ότι η 
ακύρωση των μη χρησιμοποιημένων 
πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από τον 
προηγούμενο χρόνο ανήλθε στο ποσό των 
585.282,87 ευρώ· διαπιστώνει από τα 
στοιχεία του Οργανισμού ότι το ποσό αυτό 
είναι χαμηλότερο από το ποσό που 
ακυρώθηκε το 2009, που ήταν 693.127,02 
ευρώ· καλεί, παρ’ όλα αυτά, τον 
Οργανισμό να λάβει συγκεκριμένα μέτρα 
κατά της ακύρωσης των μεταφερομένων 
πιστώσεων·

4. παρατηρεί στους οριστικούς 
λογαριασμούς του Οργανισμού ότι η 
ακύρωση των μη χρησιμοποιημένων 
πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από τον 
προηγούμενο χρόνο ανήλθε στο ποσό των 
585.282,87 ευρώ· διαπιστώνει από τα 
στοιχεία του Οργανισμού ότι το ποσό αυτό 
είναι χαμηλότερο από το ποσό που 
ακυρώθηκε το 2009, που ήταν 693.127,02 
ευρώ· ως εκ τούτου, επισημαίνει ότι το 
ποσοστό ακύρωσης ύψους μόνο1,5% 
αντιπροσωπεύει βελτιωμένη πρόβλεψη
των δημοσιονομικών αναγκών.

Or. en
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Τροπολογία 14
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. παρατηρεί στους οριστικούς 
λογαριασμούς του Οργανισμού ότι η 
ακύρωση των μη χρησιμοποιημένων 
πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από τον 
προηγούμενο χρόνο ανήλθε στο ποσό των 
585.282,87 ευρώ· διαπιστώνει από τα 
στοιχεία του Οργανισμού ότι το ποσό αυτό 
είναι χαμηλότερο από το ποσό που 
ακυρώθηκε το 2009, που ήταν 693.127,02 
ευρώ· καλεί, παρ’ όλα αυτά, τον 
Οργανισμό να λάβει συγκεκριμένα μέτρα 
κατά της ακύρωσης των μεταφερομένων
πιστώσεων·

4. παρατηρεί στους οριστικούς 
λογαριασμούς του Οργανισμού ότι η 
ακύρωση των μη χρησιμοποιημένων 
πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από τον 
προηγούμενο χρόνο ανήλθε στο ποσό των 
585.282,87 ευρώ· διαπιστώνει από τα 
στοιχεία του Οργανισμού ότι το ποσό αυτό 
είναι χαμηλότερο από το ποσό που 
ακυρώθηκε το 2009, που ήταν 693.127,02 
ευρώ· καλεί, παρ’ όλα αυτά, τον 
Οργανισμό να λάβει συγκεκριμένα μέτρα 
κατά της ακύρωσης των μεταφερομένων
πιστώσεων και να ενημερώσει την 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή έως τις 
30 Ιουνίου 2012·

Or. en

Τροπολογία 15
Edit Herczog, Jutta Haug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν αναφέρει στην 
έκθεση για τους ετήσιους λογαριασμούς 
του Οργανισμού τις πιστώσεις του 
Οργανισμού που μεταφέρθηκαν στο 
επόμενο έτος και ακυρώθηκαν όσον 
αφορά το οικονομικό έτος 2010·

διαγράφεται

Or. en



PE483.625v01-00 10/35 AM\892986EL.doc

EL

Τροπολογία 16
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν αναφέρει στην 
έκθεση για τους ετήσιους λογαριασμούς
του Οργανισμού τις πιστώσεις του 
Οργανισμού που μεταφέρθηκαν στο 
επόμενο έτος και ακυρώθηκαν όσον αφορά
το οικονομικό έτος 2010·

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν θεωρεί πως ο 
όγκος των πιστώσεων του Οργανισμού 
που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος και 
ακυρώθηκαν δεν είναι επαρκής για να 
αναφερθεί στην έκθεση του για τους 
ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμού 
για το οικονομικό έτος 2010·

Or. fr

Τροπολογία 17
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει αμφιβολίες ότι, όσον αφορά 
τις υπηρεσίες καντίνας, τις υπηρεσίες 
καθαριότητας, τις υπηρεσίες ασφαλείας 
και γραφειακού εξοπλισμού, ο 
Οργανισμός δεν διασφάλισε τον μέγιστο 
ανταγωνισμό και τη βέλτιστη αξιοποίηση 
των κονδυλίων κατά τις διαδικασίες 
ανάθεσης αλλά ευνόησε τους 
«ιστορικούς» εργολήπτες μολονότι αυτοί 
έχουν μεταβάλει την επίσημη ονομασία 
τους με την πάροδο του χρόνου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 18
Gerben-Jan Gerbrandy
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει αμφιβολίες ότι, όσον αφορά 
τις υπηρεσίες καντίνας, τις υπηρεσίες 
καθαριότητας, τις υπηρεσίες ασφαλείας 
και γραφειακού εξοπλισμού, ο 
Οργανισμός δεν διασφάλισε τον μέγιστο 
ανταγωνισμό και τη βέλτιστη αξιοποίηση 
των κονδυλίων κατά τις διαδικασίες 
ανάθεσης αλλά ευνόησε τους 
«ιστορικούς» εργολήπτες μολονότι αυτοί 
έχουν μεταβάλει την επίσημη ονομασία 
τους με την πάροδο του χρόνου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 19
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει αμφιβολίες ότι, όσον αφορά 
τις υπηρεσίες καντίνας, τις υπηρεσίες 
καθαριότητας, τις υπηρεσίες ασφαλείας 
και γραφειακού εξοπλισμού, ο 
Οργανισμός δεν διασφάλισε τον μέγιστο 
ανταγωνισμό και τη βέλτιστη αξιοποίηση 
των κονδυλίων κατά τις διαδικασίες 
ανάθεσης αλλά ευνόησε τους 
«ιστορικούς» εργολήπτες μολονότι αυτοί 
έχουν μεταβάλει την επίσημη ονομασία 
τους με την πάροδο του χρόνου·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 20
Edit Herczog, Jutta Haug
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει αμφιβολίες ότι, όσον αφορά
τις υπηρεσίες καντίνας, τις υπηρεσίες 
καθαριότητας, τις υπηρεσίες ασφαλείας και 
γραφειακού εξοπλισμού, ο Οργανισμός 
δεν διασφάλισε τον μέγιστο ανταγωνισμό 
και τη βέλτιστη αξιοποίηση των 
κονδυλίων κατά τις διαδικασίες 
ανάθεσης αλλά ευνόησε τους 
«ιστορικούς» εργολήπτες μολονότι αυτοί 
έχουν μεταβάλει την επίσημη ονομασία 
τους με την πάροδο του χρόνου·

6. σημειώνει ότι ο οργανισμός έχει 
διεξαγάγει διαδικασίες ανάθεσης για τις 
υπηρεσίες καντίνας, τις υπηρεσίες 
καθαριότητας, τις υπηρεσίες ασφαλείας και 
γραφειακού εξοπλισμού· υπενθυμίζει δε 
ότι ο λογιστικός έλεγχος εκ μέρους του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου τον Οκτώβρη 2011 
σχετικά με το θέμα αυτό δεν διαπίστωσε 
καμμία παρατυπία·

Or. en

Τροπολογία 21
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει αμφιβολίες ότι, όσον αφορά τις 
υπηρεσίες καντίνας, τις υπηρεσίες 
καθαριότητας, τις υπηρεσίες ασφαλείας και 
γραφειακού εξοπλισμού, ο Οργανισμός δεν 
διασφάλισε τον μέγιστο ανταγωνισμό και 
τη βέλτιστη αξιοποίηση των κονδυλίων 
κατά τις διαδικασίες ανάθεσης αλλά 
ευνόησε τους «ιστορικούς» εργολήπτες 
μολονότι αυτοί έχουν μεταβάλει την 
επίσημη ονομασία τους με την πάροδο του 
χρόνου·

6. εκφράζει αμφιβολίες ότι, όσον αφορά τις 
υπηρεσίες καντίνας, τις υπηρεσίες 
καθαριότητας, τις υπηρεσίες ασφαλείας και 
γραφειακού εξοπλισμού, ο Οργανισμός δεν 
διασφάλισε τον μέγιστο ανταγωνισμό και 
τη βέλτιστη αξιοποίηση των κονδυλίων 
κατά τις διαδικασίες ανάθεσης αλλά 
ευνόησε τους «ιστορικούς» εργολήπτες 
μολονότι αυτοί έχουν μεταβάλει την 
επίσημη ονομασία τους με την πάροδο του 
χρόνου· μαθαίνει από τον Οργανισμό ότι 
αυτές οι διαδικασίες ανάθεσης 
ελέγχθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
τον Οκτώβρη 2011· καλεί λοιπόν το 
Ελεγκτικό Συνέδριο και τον Οργανισμό 
να παράσχουν στην αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή τις διαπιστώσεις και την 
έκθεση που συντάχθηκε μετά από αυτόν 
τον έλεγχο·
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Or. en

Τροπολογία 22
Edit Herczog, Jutta Haug, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επιπλέον ανησυχεί για τις 
καταγγελλόμενες περιπτώσεις «εικονικής 
απασχόλησης» παραβαίνουν που 
εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα 
ορισμένων μελών του προσωπικού του 
Οργανισμού, αλλά αμείβονται από τον 
Οργανισμό·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 23
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επιπλέον ανησυχεί για τις 
καταγγελλόμενες περιπτώσεις «εικονικής 
απασχόλησης» παραβαίνουν που 
εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα 
ορισμένων μελών του προσωπικού του 
Οργανισμού, αλλά αμείβονται από τον
Οργανισμό·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 24
Véronique Mathieu
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επιπλέον ανησυχεί για τις 
καταγγελλόμενες περιπτώσεις «εικονικής 
απασχόλησης» παραβαίνουν που 
εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα 
ορισμένων μελών του προσωπικού του 
Οργανισμού, αλλά αμείβονται από τον 
Οργανισμό·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 25
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επιπλέον ανησυχεί για τις 
καταγγελλόμενες περιπτώσεις «εικονικής 
απασχόλησης» παραβαίνουν που 
εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα 
ορισμένων μελών του προσωπικού του 
Οργανισμού, αλλά αμείβονται από τον 
Οργανισμό·

7. επιπλέον ανησυχεί γιατί μερικά άτομα 
που απασχολούνται και αμείβονται από 
τον Οργανισμό  ενδέχεται να εργάζονται 
ιδιωτικά για ορισμένα μέλη του 
προσωπικού του Οργανισμού,  καλεί 
λοιπόν τον Οργανισμό να διαβεβαιώσει 
την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή ότι, 
εάν πράγματι συμβαίνει κάτι τέτοιο, οι 
ιδιωτικές υπηρεσίες αμείβονται
ξεχωριστά·

Or. en

Τροπολογία 26
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Υπηρεσία Εσωτερικού 
Ελέγχου (ΥΕΕ) να διερευνήσει αμέσως τις 
συμβάσεις του Οργανισμού στον τομέα 
των υπηρεσιών καντίνας, καθαριότητας, 
ασφαλείας και γραφειακού εξοπλισμού, 
προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον 
η προετοιμασία της προκήρυξης του 
διαγωνισμού, η δημοσίευση, η 
αξιολόγηση και η διαχείριση των 
συμβάσεων τήρησαν τις κάτωθι δύο 
αρχές: μέγιστος ανταγωνισμός και 
βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων, καθώς 
και τις καταγγελίες περί «εικονικής 
απασχόλησης» και να ενημερώσουν την 
αρμόδια για τη χορήγηση απαλλαγής 
αρχή εγκαίρως για τα ευρήματα του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 27
Edit Herczog, Jutta Haug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Υπηρεσία Εσωτερικού 
Ελέγχου (ΥΕΕ) να διερευνήσει αμέσως τις 
συμβάσεις του Οργανισμού στον τομέα 
των υπηρεσιών καντίνας, καθαριότητας, 
ασφαλείας και γραφειακού εξοπλισμού, 
προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον 
η προετοιμασία της προκήρυξης του 
διαγωνισμού, η δημοσίευση, η 
αξιολόγηση και η διαχείριση των 
συμβάσεων τήρησαν τις κάτωθι δύο 
αρχές: μέγιστος ανταγωνισμός και 
βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων, καθώς 
και τις καταγγελίες περί «εικονικής 
απασχόλησης» και να ενημερώσουν την 
αρμόδια για τη χορήγηση απαλλαγής 

8. καλεί την Υπηρεσία Εσωτερικού 
Ελέγχου (ΥΕΕ) γενικά να συνεχίσει τον 
λογιστικό έλεγχό της με μια μέθοδο 
ανάλυσης των κινδύνων και να
διατηρήσει την τρέχουσα πρακτική του 
ενός λογιστικού ελέγχου ετησίως για τον 
Οργανισμού·
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αρχή εγκαίρως για τα ευρήματα του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου·

Or. en

Τροπολογία 28
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Υπηρεσία Εσωτερικού 
Ελέγχου (ΥΕΕ) να διερευνήσει αμέσως τις 
συμβάσεις του Οργανισμού στον τομέα 
των υπηρεσιών καντίνας, καθαριότητας, 
ασφαλείας και γραφειακού εξοπλισμού, 
προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον η 
προετοιμασία της προκήρυξης του 
διαγωνισμού, η δημοσίευση, η αξιολόγηση 
και η διαχείριση των συμβάσεων τήρησαν 
τις κάτωθι δύο αρχές: μέγιστος 
ανταγωνισμός και βέλτιστη αξιοποίηση 
των πόρων, καθώς και τις καταγγελίες περί
«εικονικής απασχόλησης» και να 
ενημερώσουν την αρμόδια για τη 
χορήγηση απαλλαγής αρχή εγκαίρως για 
τα ευρήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

8. καλεί την Υπηρεσία Εσωτερικού
Ελέγχου (ΥΕΕ) να προβεί σε έλεγχο των 
συμβάσεων του Οργανισμού στον τομέα 
των υπηρεσιών καντίνας, καθαριότητας, 
ασφαλείας και γραφειακού εξοπλισμού, 
προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον η 
προετοιμασία της προκήρυξης του 
διαγωνισμού, η δημοσίευση, η αξιολόγηση 
και η διαχείριση των συμβάσεων τήρησαν 
τις κάτωθι δύο αρχές: μέγιστος 
ανταγωνισμός και βέλτιστη αξιοποίηση 
των πόρων, καθώς και τις καταγγελίες περί
«εικονικής απασχόλησης» και να 
ενημερώσουν την αρμόδια για τη 
χορήγηση απαλλαγής αρχή εγκαίρως για 
τα ευρήματά της·

Or. fr

Τροπολογία 29
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί την Υπηρεσία Εσωτερικού 
Ελέγχου (ΥΕΕ) να διερευνήσει αμέσως τις 
συμβάσεις του Οργανισμού στον τομέα 
των υπηρεσιών καντίνας, καθαριότητας, 

8. καλεί την Υπηρεσία Εσωτερικού 
Ελέγχου (ΥΕΕ) να διερευνήσει αμέσως τις 
συμβάσεις του Οργανισμού στον τομέα 
των υπηρεσιών καντίνας, καθαριότητας, 
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ασφαλείας και γραφειακού εξοπλισμού, 
προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον η 
προετοιμασία της προκήρυξης του 
διαγωνισμού, η δημοσίευση, η αξιολόγηση 
και η διαχείριση των συμβάσεων τήρησαν 
τις κάτωθι δύο αρχές: μέγιστος 
ανταγωνισμός και βέλτιστη αξιοποίηση 
των πόρων, καθώς και τις καταγγελίες περί 
«εικονικής απασχόλησης» και να 
ενημερώσουν την αρμόδια για τη 
χορήγηση απαλλαγής αρχή εγκαίρως για 
τα ευρήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

ασφαλείας και γραφειακού εξοπλισμού, 
προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον η 
προετοιμασία της προκήρυξης του 
διαγωνισμού, η δημοσίευση, η αξιολόγηση 
και η διαχείριση των συμβάσεων τήρησαν 
τις κάτωθι δύο αρχές: μέγιστος 
ανταγωνισμός και βέλτιστη αξιοποίηση 
των πόρων, καθώς και τις καταγγελίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 7 και να 
ενημερώσουν την αρμόδια για τη 
χορήγηση απαλλαγής αρχή εγκαίρως·

Or. en

Τροπολογία 30
Edit Herczog, Jutta Haug, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει ωστόσο τον προβληματισμό 
του για το γεγονός ότι οι περισσότερες 
προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν εντός 
του οργάνου· σημειώνει ότι αυτό θα 
μπορούσε να δημιουργήσει κατάσταση 
ευνοϊκής μεταχείρισης ή σύγκρουση 
συμφερόντων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 31
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει ωστόσο τον προβληματισμό 
του για το γεγονός ότι οι περισσότερες 
προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν εντός του

11. μαθαίνει από τον Οργανισμό ότι 
προέβη σε 47 προλήψεις το 2010, εκ των 
οποίων 7 πραγματοποιήθηκαν με άτομα
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οργάνου· σημειώνει ότι αυτό θα 
μπορούσε να δημιουργήσει κατάσταση 
ευνοϊκής μεταχείρισης ή σύγκρουση 
συμφερόντων·

εντός του οργάνου· λαμβάνει επίσης υπό 
σημείωση ότι τα τελευταία πέντε έτη ο 
Οργανισμός στέγασε στους χώρους του 
12 επισκέπτες επιστήμονες· για λόγους 
διαφάνειας, ζητεί από τον Οργανισμό να 
δημοσιεύεσει το βιογραφικό σημείωμα -
στο οποίο να περιλαμβάνεται τουλάχιστον 
το εκπαιδευτικό και εργασιακό παρελθόν 
- των επισκεπτών επιστημόνων, 
προκειμένου να υπάρξει περισσότερη 
διαφάνεια·

Or. en

Τροπολογία 32
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει ωστόσο τον προβληματισμό 
του για το γεγονός ότι οι περισσότερες 
προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν εντός του 
οργάνου· σημειώνει ότι αυτό θα μπορούσε 
να δημιουργήσει κατάσταση ευνοϊκής 
μεταχείρισης ή σύγκρουση συμφερόντων·

11. εκφράζει ωστόσο τον προβληματισμό 
του για το γεγονός ότι οι περισσότερες 
προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν εντός του 
οργάνου· σημειώνει την απάντηση του 
Οργανισμού ότι προσλήφθηκαν 47 
εξωτερικοί υποψήφιοι και 7 εσωτερικοί 
υποψήφιοι μετά από εξωτερικό 
διαγωνισμό·

Or. en

Τροπολογία 33
Edit Herczog, Jutta Haug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11 α. πληροφορείται ότι 7 εσωτερικοί 
υποψήφιοι και 40 εξωτερικοί 
προσλήφθηκαν το 2010·  λαμβάνει υπό 
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σημείωση την κατανομή μεταξύ των 
κατηγοριών των εσωτερικών υποψηφίων:
1 μόνιμος υπάλληλος, 5 έκτακτοι 
υπάλληλοι και 1 συμβασιούχος και την 
κατανομή μεταξύ των εξωτερικά 
προσληφθέντων υπαλλήλων:1 μόνιμος 
υπάλληλος, 13 έκτακτοι υπάλληλοι, 29 
συμβασιούχοι και 4 εθνικοί 
εμπειρογνώμονες·

Or. en

Τροπολογία 34
Edit Herczog, Jutta Haug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τον Οργανισμό να επιτύχει 
σαφέστερη σύνδεση μεταξύ των μέτρων, 
των πόρων και των αποτελεσμάτων·

13. κρίνει σημαντικό να επιτύχει ο 
Οργανισμός σαφέστερη σύνδεση μεταξύ 
των μέτρων, των πόρων και των 
αποτελεσμάτων· αναγνωρίζει τις 
προσπάθειες του Οργανισμού να 
συνδιάσει μέτρα, πόρους και 
αποτελέσματα στο σχέδιο διαχείρισής του 
καθώς και στην ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων του·

Or. en

Τροπολογία 35
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει ότι, μέχρι πολύ πρόσφατα, 
ο εκτελεστικός διευθυντής του 
Οργανισμού ήταν μέλος του συμβουλίου 
της οργάνωσης Earthwatch και μέλος της 

διαγράφεται
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ευρωπαϊκής συμβουλευτικής επιτροπής 
της οργάνωσης Worldwatch Europe, δύο 
περιβαλλοντικών ΜΚΟ, παράλληλα με τις 
δραστηριότητές του στον Οργανισμό·

Or. en

Τροπολογία 36
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει ότι, μέχρι πολύ πρόσφατα, 
ο εκτελεστικός διευθυντής του 
Οργανισμού ήταν μέλος του συμβουλίου 
της οργάνωσης Earthwatch και μέλος της 
ευρωπαϊκής συμβουλευτικής επιτροπής 
της οργάνωσης Worldwatch Europe, δύο 
περιβαλλοντικών ΜΚΟ, παράλληλα με τις 
δραστηριότητές του στον Οργανισμό·

14. προς μεγάλη του έκπληξη μαθαίνει
ότι, από το Μάρτιο 2010 έως τον Απρίλιο
2011, ο εκτελεστικός διευθυντής του 
Οργανισμού ήταν μέλος του συμβουλίου 
της οργάνωσης Earthwatch.

Or. en

Τροπολογία 37
Edit Herczog, Jutta Haug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει ότι, μέχρι πολύ πρόσφατα, ο 
εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού 
ήταν μέλος του συμβουλίου της 
οργάνωσης Earthwatch και μέλος της 
ευρωπαϊκής συμβουλευτικής επιτροπής 
της οργάνωσης Worldwatch Europe, δύο 
περιβαλλοντικών ΜΚΟ, παράλληλα με τις 
δραστηριότητές του στον Οργανισμό·

14. σημειώνει ότι από το Μάρτιο 2010 
έως τον Απρίλη 2011 ο εκτελεστικός 
διευθυντής του Οργανισμού ήταν μέλος 
του συμβουλίου της οργάνωσης 
Earthwatch, διεθνούς φιλανθρωπικής 
οργάνωσης για το περιβάλλον, η οποία 
απασχολεί προσωπικό ανά τον κόσμο 
στην επιστημονική έρευνα και
εκπαίδευση, παράλληλα με τις 
δραστηριότητές του στον Οργανισμό·



AM\892986EL.doc 21/35 PE483.625v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 38
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. σημειώνει ότι, μέχρι πολύ πρόσφατα, ο 
εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού 
ήταν μέλος του συμβουλίου της 
οργάνωσης Earthwatch και μέλος της 
ευρωπαϊκής συμβουλευτικής επιτροπής της 
οργάνωσης Worldwatch Europe, δύο 
περιβαλλοντικών ΜΚΟ, παράλληλα με τις 
δραστηριότητές του στον Οργανισμό·

14. σημειώνει ότι μέχρι τον Απρίλιο 2011 
ο εκτελεστικός διευθυντής του 
Οργανισμού ήταν εντολοδόχος 
διαχειριστής και μέλος της διεθνούς 
συμβουλευτικής επιτροπής της οργάνωσης 
Earthwatch, λέγεται δε ότι είναι και μέλος 
της ευρωπαϊκής συμβουλευτικής επιτροπής 
της οργάνωσης Worldwatch Europe, δύο 
περιβαλλοντικών ΜΚΟ, παράλληλα με τις 
δραστηριότητές του στον Οργανισμό·
κατά τη δήλωση του εκτελεστικού 
διευθυντή, παραιτήθηκε από τις θέσεις 
που κατείχε στην οργάνωση Earthwatch 
τον Απρίλιο 2011 κατόπιν συμβουλής 
μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο 
πλαίσιο πιθανής σύγκρουσης 
συμφερόντων·

Or. en

Τροπολογία 39
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του και 
το γεγονός ότι το 2010, και ενώ ο 
εκτελεστικός διευθυντής εξακολουθούσε 
να εμπλέκεται άμεσα στη διαχείριση της 
Earthwatch, ορισμένα μέλη του 
προσωπικού του Οργανισμού, 

διαγράφεται
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συμπεριλαμβανομένου και του 
εκτελεστικού διευθυντή, μετέβησαν σε 
ερευνητικές αποστολές διάρκειας πέντε 
έως δέκα ημερών σε διάφορα έργα 
βιοποικιλότητας στην Καραϊβική ή τη 
Μεσόγειο, τα οποία τελούσαν υπό τη 
διαχείριση της Earthwatch· ο Οργανισμός 
κατέβαλε στην εν λόγω ΜΚΟ περίπου 
2000 € ανά συμμετέχοντα· 
αντιλαμβάνεται ότι η απαράδεκτη αυτή 
κατάσταση επανελήφθη και το 2011·

Or. en

Τροπολογία 40
Edit Herczog, Jutta Haug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του και 
το γεγονός ότι το 2010, και ενώ ο 
εκτελεστικός διευθυντής εξακολουθούσε 
να εμπλέκεται άμεσα στη διαχείριση της 
Earthwatch, ορισμένα μέλη του
προσωπικού του Οργανισμού,
συμπεριλαμβανομένου και του 
εκτελεστικού διευθυντή, μετέβησαν σε
ερευνητικές αποστολές διάρκειας πέντε 
έως δέκα ημερών σε διάφορα έργα 
βιοποικιλότητας στην Καραϊβική ή τη 
Μεσόγειο, τα οποία τελούσαν υπό τη 
διαχείριση της Earthwatch· ο Οργανισμός 
κατέβαλε στην εν λόγω ΜΚΟ περίπου 
2000 € ανά συμμετέχοντα· 
αντιλαμβάνεται ότι η απαράδεκτη αυτή 
κατάσταση επανελήφθη και το 2011·

15. έχει επίγνωση του ότι το 2010 29 μέλη 
του Οργανισμού έτυχαν ξεχωριστής 
επιστημονικής κατάρτισης πολιτών με 
βάση την έρευνα, την οποία πρόσφερε η 
οργάνωση Earthwatch σε διάφορα έργα 
βιοποικιλότητας·

Or. en

Τροπολογία 41
Monica Luisa Macovei
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του και το 
γεγονός ότι το 2010, και ενώ ο 
εκτελεστικός διευθυντής εξακολουθούσε 
να εμπλέκεται άμεσα στη διαχείριση της
Earthwatch, ορισμένα μέλη του 
προσωπικού του Οργανισμού, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
εκτελεστικού διευθυντή, μετέβησαν σε 
ερευνητικές αποστολές διάρκειας πέντε
έως δέκα ημερών σε διάφορα έργα 
βιοποικιλότητας στην Καραϊβική ή τη 
Μεσόγειο, τα οποία τελούσαν υπό τη 
διαχείριση της Earthwatch· ο Οργανισμός 
κατέβαλε στην εν λόγω ΜΚΟ περίπου 
2000 € ανά συμμετέχοντα· 
αντιλαμβάνεται ότι η απαράδεκτη αυτή 
κατάσταση επανελήφθη και το 2011·

15. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το 
γεγονός ότι το 2010, και ενώ ο 
εκτελεστικός διευθυντής εξακολουθούσε 
να εργάζεται για την Earthwatch, 29 μέλη 
του προσωπικού του Οργανισμού, 
συμπεριλαμβανομένου και του 
εκτελεστικού διευθυντή, μετέβησαν σε 
ερευνητικές αποστολές διάρκειας έως δέκα 
ημερών σε διάφορα έργα βιοποικιλότητας 
στην Καραϊβική ή τη Μεσόγειο, τα οποία 
τελούσαν υπό τη διαχείριση της
Earthwatch και ότι ο Οργανισμός 
κατέβαλε συνολικά στην εν λόγω ΜΚΟ
€33.791,28, όπως δήλωσε ο εκτελεστικός 
διευθυντής του Οργανισμού·

Or. en

Τροπολογία 42
Edit Herczog, Jutta Haug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 α. κρίνει την κατάρτιση αναγκαία για 
την στήριξη της δέσμευσης του 
Οργανισμού έναντι του Διεθνούς Έτους 
Βιοποικιλότητας το 2010, όπως ορίζεται 
στο Σχέδιο Διαχείρισης και το 
Πρόγραμμα Εργασίας για το 2010· 
επισημαίνει ότι η δραστηριότητα αυτή 
ενδιαφέρεται κατά κύριο λόγο να γίνει 
καλύτερα κατανοητό το πώς μπορούν να 
καταρτισθούν ερευνητικά προγράμματα 
πολιτών που να ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις για πολιτικές οι οποίες να 
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προβλέπουν μεγαλύτερη συμμετοχή των 
πολιτών στον τομέα της βιοποικιλότητας 
και προστατευμένων θαλάσσιων 
περιοχών·

Or. en

Τροπολογία 43
Edit Herczog, Jutta Haug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15 β. αναγνωρίζει την ειδική κατάρτιση 
του προσωπικού ως μέρους της εξέλιξης 
της σταδιοδρομίας· λαμβάνει υπό 
σημείωση ότι το συνολικό ποσό που 
καταβλήθηκε στην Earthwatch, 33,791 
ευρώ,  αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 
7% του συνολικού κονδυλίου που 
αφιερώνει ο Οργανισμός στην 
επαγγελματική εξέλιξη·

Or. en

Τροπολογία 44
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί τον Οργανισμό και τον 
εκτελεστικό διευθυντή να παράσχουν 
στην Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού συγκεκριμένες 
πληροφορίες σχετικά με τα ταξίδια αυτά 
και να αναφέρουν το συνολικό ποσό που 
κατέβαλε ο ΕΟΠ στις οργανώσεις 
Earthwatch και Worldwatch κατά τα 
οικονομικά έτη 2009 και 2010·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 45
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί τον Οργανισμό και τον 
εκτελεστικό διευθυντή να παράσχουν 
στην Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού συγκεκριμένες 
πληροφορίες σχετικά με τα ταξίδια αυτά 
και να αναφέρουν το συνολικό ποσό που 
κατέβαλε ο ΕΟΠ στις οργανώσεις 
Earthwatch και Worldwatch κατά τα 
οικονομικά έτη 2009 και 2010·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 46
Edit Herczog, Jutta Haug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί τον Οργανισμό και τον 
εκτελεστικό διευθυντή να παράσχουν στην 
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 
συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα 
ταξίδια αυτά και να αναφέρουν το 
συνολικό ποσό που κατέβαλε ο ΕΟΠ στις 
οργανώσεις Earthwatch και Worldwatch 
κατά τα οικονομικά έτη 2009 και 2010·

16. καλεί τον Οργανισμό και τον 
εκτελεστικό διευθυντή να διερευνήσουν 
ενδελεχώς τις διαδικασίες για αιτήσεις 
κατάρτισης και αντιστοίχισης των 
εταίρων κατάρτισης προκειμένου να
αποφευχθεί η καταγραφή τους στο 
μητρώο εξαιρέσεων, πράγμα που μπορεί 
να οδηγήσει σε παρερμηνείες·

Or. en
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Τροπολογία 47
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί τον Οργανισμό και τον 
εκτελεστικό διευθυντή να παράσχουν στην
Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα 
ταξίδια αυτά και να αναφέρουν το 
συνολικό ποσό που κατέβαλε ο ΕΟΠ στις 
οργανώσεις Earthwatch και Worldwatch 
κατά τα οικονομικά έτη 2009 και 2010·

16. καλεί τον Οργανισμό και τον 
εκτελεστικό διευθυντή να παράσχουν στην
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή
συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα 
ταξίδια αυτά και να αναφέρουν το 
συνολικό ποσό που κατέβαλε ο ΕΟΠ στις 
οργανώσεις Earthwatch και Worldwatch 
κατά τα οικονομικά έτη 2009 και 2010·

Or. fr

Τροπολογία 48
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι 
μετά τα ερωτήματα που έθεσε το 
Ελεγκτικό Συνέδριο για τα ταξίδια, αντί 
να υπάρξει ενδελεχής διερεύνηση της 
καταγγελθείσας κακοδιαχείρισης 
κονδυλίων και της σύγκρουσης 
συμφερόντων όσον αφορά τον 
εκτελεστικό διευθυντή του οργανισμού, οι 
συμμετέχοντες - που ήταν προσωπικό του 
ΕΟΠ - κλήθηκαν να παράσχουν 
εγγράφως στοιχεία σχετικά με τη 
χρησιμότητα των ερευνητικών ταξιδιών· 
υπενθυμίζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο ότι ο 
έλεγχος του Οργανισμού εμπίπτει στην 
αρμοδιότητά του·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 49
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι 
μετά τα ερωτήματα που έθεσε το 
Ελεγκτικό Συνέδριο για τα ταξίδια, αντί 
να υπάρξει ενδελεχής διερεύνηση της 
καταγγελθείσας κακοδιαχείρισης 
κονδυλίων και της σύγκρουσης 
συμφερόντων όσον αφορά τον 
εκτελεστικό διευθυντή του οργανισμού, οι 
συμμετέχοντες - που ήταν προσωπικό του 
ΕΟΠ - κλήθηκαν να παράσχουν 
εγγράφως στοιχεία σχετικά με τη 
χρησιμότητα των ερευνητικών ταξιδιών· 
υπενθυμίζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο ότι ο 
έλεγχος του Οργανισμού εμπίπτει στην 
αρμοδιότητά του·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 50
Edit Herczog, Jutta Haug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι 
μετά τα ερωτήματα που έθεσε το
Ελεγκτικό Συνέδριο για τα ταξίδια, αντί 
να υπάρξει ενδελεχής διερεύνηση της 
καταγγελθείσας κακοδιαχείρισης
κονδυλίων και της σύγκρουσης 
συμφερόντων όσον αφορά τον 
εκτελεστικό διευθυντή του οργανισμού, οι 
συμμετέχοντες - που ήταν προσωπικό του 
ΕΟΠ - κλήθηκαν να παράσχουν 
εγγράφως στοιχεία σχετικά με τη 
χρησιμότητα των ερευνητικών ταξιδιών· 

17. κρίνει αξιοσημείωτο ωστόσο το ότι το
Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έθεσε το ερώτημα 
των ειδικών καταρτίσεων που 
επιβεβαιώνει τη μη κακοδιαχείριση
κονδυλίων και τη μη ύπαρξη σύγκρουσης 
συμφερόντων εκ μέρους κανενός·
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υπενθυμίζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο ότι ο 
έλεγχος του Οργανισμού εμπίπτει στην 
αρμοδιότητά του·

Or. en

Τροπολογία 51
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι μετά 
τα ερωτήματα που έθεσε το Ελεγκτικό 
Συνέδριο για τα ταξίδια, αντί να υπάρξει 
ενδελεχής διερεύνηση της καταγγελθείσας 
κακοδιαχείρισης κονδυλίων και της 
σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά τον 
εκτελεστικό διευθυντή του οργανισμού, οι 
συμμετέχοντες - που ήταν προσωπικό του 
ΕΟΠ - κλήθηκαν να παράσχουν εγγράφως 
στοιχεία σχετικά με τη χρησιμότητα των 
ερευνητικών ταξιδιών· υπενθυμίζει στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο ότι ο έλεγχος του 
Οργανισμού εμπίπτει στην αρμοδιότητά 
του·

17. θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι μετά 
τα ερωτήματα που έθεσε το Ελεγκτικό 
Συνέδριο για τα ταξίδια, αντί να υπάρξει 
ενδελεχής διερεύνηση της καταγγελθείσας 
κακοδιαχείρισης κονδυλίων και της 
σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά τον 
εκτελεστικό διευθυντή του οργανισμού, οι 
συμμετέχοντες - που ήταν προσωπικό του 
ΕΟΠ - κλήθηκαν να παράσχουν εγγράφως 
στοιχεία σχετικά με τη χρησιμότητα των 
ερευνητικών ταξιδιών·

Or. fr

Τροπολογία 52
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17 α. συνσιτά τη συνεργασία ανάμεσα 
στον Οργανισμό και τις ΜΚΟ που 
εργάζονται στον περιβαλλοντικό τομέα, 
όπως συμβαίνει με άλλους ειδικευμένους 
οργανισμούς, αλλά υπενθυμίζει ότι ακόμα 



AM\892986EL.doc 29/35 PE483.625v01-00

EL

και η απλη εμφάνιση σύγκρουσης 
συμφερόντων καταστρέφει την 
εμπιστοσύνη στα θεσμικά όργανα και 
προκαλεί ανησυχία στους 
φορολογούμενους·

Or. en

Τροπολογία 53
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17 β. καλεί τον Οργανισμό, σε μια 
προσπάθεια προώθησης περισσότερης 
διαφάνειας από πλευράς πρόληψης και 
καταπολέμησης της σύγκρουσης 
συμφερόντων,να εγκρίνει πάραυτα ένα 
σχέδιο δράσης για δημοσίευση στον 
ιστότοπό του της δήλωσης συμφερόντων  
και, όταν δεν υπάρχουν, το βιογραφικό 
σημείωμα – στο οποίο να περιλαμβάνεται 
τουλάχιστον το εκπαιδευτικό και 
εργασιακό παρελθόν – του προσωπικού 
διαχείρισης, των μελών της 
επιστημονικής επιτροπής, των 
εμπειρογνωμόνων και των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου έως τις 30 
Ιουνίου 2012· είναι δε της άποψης ότι με 
αυτού του είδους τα μέτρα η αρμόδια για 
την απαλλαγή αρχή και το κοινό μπορούν 
να παρακολουθούν τα προσόντα τους και 
να εμποδίζουν πιθανές συγκρούσεις 
συμφερόντων·

Or. en

Τροπολογία 54
Edit Herczog, Jutta Haug, Gerben-Jan Gerbrandy
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. εκφράζει ωστόσο τον προβληματισμό 
του για τον μεγάλο αριθμό εκθέσεων και 
εγγράφων ή άλλων συναφών μέσων που 
εκπόνησε ο Οργανισμός· πιστεύει ότι 
αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως έλλειψη 
ουσιώδους και καινοτόμου έργου από 
πλευράς Οργανισμού και ότι, ως εκ 
τούτου, η οικονομική συνεισφορά της 
Ένωσης στον Οργανισμό δεν έτυχε καλής 
διαχείρισης· ζητεί από τον Οργανισμό να 
ενημερώσει αμέσως χωρίς καθυστέρηση 
την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, 
και ιδίως την αρμόδια για τον έλεγχο του 
προϋπολογισμού αρχή, όσον αφορά:

διαγράφεται

- τους πόρους που χρησιμοποίησε ο 
Οργανισμός για την εκπόνηση των 
εκθέσεων, των εγγράφων και των άλλων 
συναφών μέσων·
- στοιχεία όσον αφορά την ενδεχόμενη 
προστιθέμενη αξία που απέδωσαν οι 
εκθέσεις του Οργανισμού σε σύγκριση με 
τις εκθέσεις άλλων οργάνων επί 
περιβαλλοντικών θεμάτων·
- τη διαδικασία – αν υπήρξε –
εξακρίβωσης των δεδομένων που 
απέστειλαν τα κράτη μέλη, την 
περιοδικότητα της εξακρίβωσης αυτής, 
καθώς και τον τρόπο με τον οποίο 
αξιοποιούνται από τον Οργανισμό τα 
δεδομένα που παρέχουν τα κράτη μέλη·
- τον συνολικό αριθμό των επισκεπτών 
επιστημόνων που εργάστηκαν κατά την 
τελευταία πενταετία στις εγκαταστάσεις 
του Οργανισμού και τα αντίστοιχα 
προσόντα τους·
- το κόστος της φιλοξενίας των εν λόγω 
επισκεπτών επιστημόνων·

Or. en
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Τροπολογία 55
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. εκφράζει ωστόσο τον προβληματισμό 
του για τον μεγάλο αριθμό εκθέσεων και 
εγγράφων ή άλλων συναφών μέσων που 
εκπόνησε ο Οργανισμός· πιστεύει ότι 
αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως έλλειψη 
ουσιώδους και καινοτόμου έργου από 
πλευράς Οργανισμού και ότι, ως εκ 
τούτου, η οικονομική συνεισφορά της 
Ένωσης στον Οργανισμό δεν έτυχε καλής 
διαχείρισης· ζητεί από τον Οργανισμό να 
ενημερώσει αμέσως χωρίς καθυστέρηση
την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, 
και ιδίως την αρμόδια για τον έλεγχο του 
προϋπολογισμού αρχή, όσον αφορά:

22. ζητεί από τον Οργανισμό να 
ενημερώσει με λεπτομέρειες την αρμόδια 
για τον προϋπολογισμό αρχή, και
συγκεκριμένα την αρμόδια για τον έλεγχο 
του προϋπολογισμού αρχή, όσον αφορά:

Or. en

Τροπολογία 56
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. εκφράζει ωστόσο τον προβληματισμό 
του για τον μεγάλο αριθμό εκθέσεων και 
εγγράφων ή άλλων συναφών μέσων που 
εκπόνησε ο Οργανισμός· πιστεύει ότι αυτό 
μπορεί να ερμηνευθεί ως έλλειψη 
ουσιώδους και καινοτόμου έργου από 
πλευράς Οργανισμού και ότι, ως εκ 
τούτου, η οικονομική συνεισφορά της 
Ένωσης στον Οργανισμό δεν έτυχε καλής 
διαχείρισης· ζητεί από τον Οργανισμό να 
ενημερώσει αμέσως χωρίς καθυστέρηση
την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, 
και ιδίως την αρμόδια για τον έλεγχο του 

22. εκφράζει ωστόσο τον προβληματισμό 
του για τον μεγάλο αριθμό εκθέσεων και 
εγγράφων ή άλλων συναφών μέσων που 
εκπόνησε ο Οργανισμός· πιστεύει ότι αυτό 
μπορεί να ερμηνευθεί ως έλλειψη 
ουσιώδους και καινοτόμου έργου από 
πλευράς Οργανισμού και ότι, ως εκ 
τούτου, η οικονομική συνεισφορά της 
Ένωσης στον Οργανισμό δεν θα τύχει
καλής διαχείρισης· για το λόγο αυτό καλεί
τον Οργανισμό να ενημερώσει σε 
λεπτομέρειες την αρμόδια για τον Έλεγχο 
του Προϋπολογισμού Επιτροπή, όσον 
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προϋπολογισμού αρχή, όσον αφορά: αφορά:

Or. en

Τροπολογία 57
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 – περίπτωση 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-τον αριθμό των εκθέσεων, και άλλων 
προϊόντων, που εκδόθηκαν το 2010·

Or. en

Τροπολογία 58
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- τον συνολικό αριθμό των επισκεπτών 
επιστημόνων που εργάστηκαν κατά την 
τελευταία πενταετία στις εγκαταστάσεις 
του Οργανισμού και τα αντίστοιχα 
προσόντα τους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 59
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- το κόστος της φιλοξενίας των εν λόγω διαγράφεται
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επισκεπτών επιστημόνων·

Or. en

Τροπολογία 60
Edit Herczog, Jutta Haug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. αναγνωρίζει ότι το 2010 η ΥΕΕ 
ολοκλήρωσε τον έλεγχο σχετικά με το 
«σύστημα σχεδίου διαχείρισης (ΣΣΔ)/ 
παρακολούθηση δραστηριοτήτων» στόχος 
του οποίου ήταν να αξιολογήσει και να 
παράσχει διαβεβαιώσεις όσον αφορά την 
επάρκεια του σχεδιασμού και της 
παρακολούθησης των δραστηριοτήτων του 
Οργανισμού· σημειώνει ειδικότερα ότι η 
ΥΕΕ διετύπωσε οκτώ συστάσεις, έξι από 
τις οποίες χαρακτηρίζονταν «σημαντικές» 
και δύο «ευκταίες»·

23. αναγνωρίζει ότι το 2010 η ΥΕΕ 
ολοκλήρωσε τον έλεγχο σχετικά με το 
«σύστημα σχεδίου διαχείρισης (ΣΣΔ)/ 
παρακολούθηση δραστηριοτήτων» στόχος 
του οποίου ήταν να αξιολογήσει και να 
παράσχει διαβεβαιώσεις όσον αφορά την 
επάρκεια του σχεδιασμού και της 
παρακολούθησης των δραστηριοτήτων του 
Οργανισμού· σημειώνει ειδικότερα ότι η 
ΥΕΕ διετύπωσε οκτώ συστάσεις, εκ των 
οποίων η μια παραμένει ανοιχτή:
επιδοκιμάζει την ετήσια έκθεση σχετικά 
με την κατάσταση της εκτέλεσης ως προς 
αυτό το θέμα μέσω της δημόσιας ετήσιας 
έκθεσης δραστηριοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 61
Edit Herczog, Jutta Haug, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί σε σχέση με αυτό τον 
Οργανισμό:

διαγράφεται

- να προωθήσει κατευθυντήριες γραμμές 
για στόχους και μετρήσιμους δείκτες 
όσον αφορά τον σχεδιασμό των έργων και 
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την παρακολούθηση της προόδου,
- να προσδιορίσει το κόστος των έργων,
- να βελτιώσει την αποτελεσματική 
διαχείριση των έργων και των 
διαδικασιών για τον έλεγχο και την 
εξακρίβωση των νέων δεδομένων που 
εγγράφονται στο ΣΣΔ·

Or. en

Τροπολογία 62
Edit Herczog, Jutta Haug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. καλεί επί πλέον τον Οργανισμό να 
θεσπίσει χωρίς καθυστέρηση μέτρα για 
την αντιμετώπιση των αδυναμιών που 
διαπίστωσε η ΥΕΕ στους προηγούμενους 
ελέγχους της, όσον αφορά την ποιότητα 
της διαχείρισης και τη διαχείριση των 
χορηγήσεων, προκειμένου:

25. έχει λάβει υπό σημείωση τις 
συστάσεις της ΥΕΕ στους προηγούμενους 
ελέγχους της όσον αφορά την ποιότητα της 
διαχείρισης και τη διαχείριση των 
χορηγήσεων· έχει επίγνωση του ότι για τις 
3 από τις 6 διαπιστώσεις η ΥΕΕ παρέσχε 
τεκμηρίωση κατά το πρώτο εξάμηνο του 
2011· καλεί τον Οργανισμό να συνεχίσει 
τη συνεργασία του για το θέμα αυτό και 
ζητεί από την ΥΕΕ να αναφέρει σε ποιο 
στάδιο βρίσκονται οι συστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 63
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να αναπτυχθούν και να 
χρησιμοποιηθούν κατάλογοι ελέγχου 
διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας 

διαγράφεται
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(QA/QC) για την έκθεση απογραφής των 
ΑΘ,

Or. en

Τροπολογία 64
Edit Herczog, Jutta Haug

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. επισύρει την προσοχή στις συστάσεις 
από προηγούμενες εκθέσεις απαλλαγής, 
όπως ορίζονται στο παράρτημα που 
επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

26. επισύρει την προσοχή στις συστάσεις 
από προηγούμενες εκθέσεις απαλλαγής, 
όπως ορίζονται στο παράρτημα που 
επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·
αναγνωρίζει τις προσπάθειες του 
Οργανισμού να εκτελέσει συστάσεις και 
να ανεύρει δράσεις αποκατάστασης·

Or. en


