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Τροπολογία 1
Monica Luisa Macovei

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... στον εκτελεστικό διευθυντή του 
Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS όσον 
αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 
2010·

1. χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό 
διευθυντή του Οργανισμού του 
ευρωπαϊκού GNSS όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 2
Inés Ayala Sender

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... στον εκτελεστικό διευθυντή του 
Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS όσον 
αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 
2010·

1. χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό 
διευθυντή του Οργανισμού του 
ευρωπαϊκού GNSS όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2010·

Or. es

Τροπολογία 3
Monica Luisa Macovei

Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... το κλείσιμο των λογαριασμών του 
Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS για το 
οικονομικό έτος 2010·

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών 
του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS 
για το οικονομικό έτος 2010·



PE483.629v01-00 4/19 AM\892994EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 4
Inés Ayala Sender

Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... το κλείσιμο των λογαριασμών του 
Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS για το 
οικονομικό έτος 2010·

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών 
του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS 
για το οικονομικό έτος 2010·

Or. es

Τροπολογία 5
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– προέτρεψε τον Οργανισμό να διορθώσει 
τις ανεπάρκειες στις διαδικασίες επιλογής 
προσωπικού που παραβιάζουν την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης στην εφαρμογή των 
κριτηρίων επιλεξιμότητας στις διαδικασίες 
πρόσληψης στις οποίες μπορούν να 
συμμετέχουν τόσο εσωτερικοί όσο και 
εξωτερικοί υποψήφιοι·

– προέτρεψε τον Οργανισμό να διορθώσει 
τις ανεπάρκειες στις διαδικασίες επιλογής 
προσωπικού που παραβιάζουν την αρχή
της ίσης μεταχείρισης στην εφαρμογή των 
κριτηρίων επιλεξιμότητας στις διαδικασίες 
πρόσληψης στις οποίες μπορούν να 
συμμετέχουν τόσο εσωτερικοί όσο και 
εξωτερικοί υποψήφιοι· διαπιστώνει ότι ο 
Οργανισμός, κατά το 2011, έλαβε ήδη τα 
απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση 
της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης 
και της αποτελεσματικότητας των 
διαδικασιών επιλογής,

Or. es

Τροπολογία 6
Inés Ayala Sender
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– κάλεσε τον Οργανισμό να διορθώσει τα 
κριτήρια αποκλεισμού για το Έβδομο 
Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας που δεν 
δημοσιεύθηκαν ούτε επαληθεύθηκαν,

– κάλεσε τον Οργανισμό να διορθώσει τα 
κριτήρια αποκλεισμού για το Έβδομο 
Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας που δεν 
δημοσιεύθηκαν ούτε επαληθεύθηκαν· 
διαπιστώνει όμως ότι ο Οργανισμός είχε 
ήδη παράσχει επαρκή ενημέρωση, 
αποδεικνύοντας ανά πάσα στιγμή ότι 
ακολούθησε τους κανόνες του 
δημοσιονομικού κανονισμού και του 
Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου και 
ότι δημοσίευσε δεόντως τα εν λόγω 
κριτήρια αποκλεισμού στο CORDIS,

Or. es

Τροπολογία 7
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– σημείωσε ότι η αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή δεν τεκμηρίωσε 
συστηματικά ότι είχε επαληθεύσει ότι 
επληρούντο τα κριτήρια τα οποία αφορούν 
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ως 
δυνητικούς δικαιούχους που συμμετέχουν 
σε ένα από τα θέματα,

– σημείωσε ότι η αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή δεν τεκμηρίωσε 
συστηματικά ότι είχε επαληθεύσει ότι 
επληρούντο τα κριτήρια τα οποία αφορούν 
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
ως δυνητικούς δικαιούχους που 
συμμετέχουν σε ένα από τα θέματα· 
διαπιστώνει όμως ότι ο Οργανισμός 
τήρησε πάντοτε συστηματικά τα σχετικά 
με τις ΜΜΕ κριτήρια δεδομένου ότι 
πρέπει κατ' ανάγκην να εφαρμόζει τις 
παραμέτρους που έχουν ορισθεί από την 
Γενική Διεύθυνση Έρευνας της 
Επιτροπής για την επιλογή των 
δικαιούχων,

Or. es
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Τροπολογία 8
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
προϋπολογισμός του Οργανισμού για το 
2010 ήταν 15.900.000 ευρώ σε σύγκριση 
με 44.400.000 ευρώ το 2009, πράγμα που 
συνιστά μείωση κατά 64,19%·
λαμβάνοντας υπόψη η αρχική συνεισφορά 
της Ένωσης στον προϋπολογισμό του
Οργανισμού για το 2010 ήταν 7.890.000,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
προϋπολογισμός του Οργανισμού για το 
2010 ήταν 15.900.000 ευρώ σε σύγκριση 
με 44.400.000 ευρώ το 2009, πράγμα που 
συνιστά μείωση κατά 64,19%·
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός 
ανέφερε ότι η συνεισφορά της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον προϋπολογισμό 
του για το 2010 ήταν 8 690 000 ευρώ,

Or. en

Τροπολογία 9
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. σημειώνει ότι κατά το 2010 ο 
Οργανισμός αγόρασε ενσώματα πάγια
στοιχεία ενεργητικού ύψους 4.400.000 
ευρώ σχετικά με δορυφορικές 
μαγνητογεννήτριες ροπής στρέψης, 
δορυφορικούς προωθητικούς κινητήρες, 
δορυφορικές δεξαμενές καυσίμου (In Orbit 
Validation (επικύρωση σε κατάσταση 
τροχιάς)) και επίγεια ατομικά ρολόγια 
ρουβιδίου (Full Operational 
Capability(πλήρης επιχειρησιακή 
ικανότητα))·

1. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την 
λογιστική πρακτική του προγράμματος 
Galileo, κατά το 2010, ο Οργανισμός
κατέγραψε ως ερευνητικό κόστος
στοιχεία ενεργητικού ύψους 4.400.000 
ευρώ σχετικά με δορυφορικές 
μαγνητογεννήτριες ροπής στρέψης, 
δορυφορικούς προωθητικούς κινητήρες, 
δορυφορικές δεξαμενές καυσίμου (In Orbit 
Validation (επικύρωση σε κατάσταση 
τροχιάς)) και επίγεια ατομικά ρολόγια 
ρουβιδίου (Full Operational 
Capability(πλήρης επιχειρησιακή 
ικανότητα))·

Or. es
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Τροπολογία 10
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι 
τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού έχουν 
καταχωριστεί ως δαπάνες έρευνας, ενώ θα 
έπρεπε να είχαν ταξινομηθεί ως στοιχεία 
ενεργητικού προς μεταβίβαση από τον 
Οργανισμό στην Επιτροπή· ανησυχεί διότι 
οι λογαριασμοί του Οργανισμού για το 
2010 δεν είναι κατά συνέπεια σωστοί και 
υπάρχει υποτίμηση των στοιχείων του
ενεργητικού στο ποσό των 4.400.000 
ευρώ καθώς και ισόποση υποτίμηση του 
λογαριασμού οικονομικού 
αποτελέσματος·

2. διαπιστώνει ότι τα εν λόγω στοιχεία 
ενεργητικού έχουν καταχωριστεί ως 
δαπάνες έρευνας, ενώ θα έπρεπε να είχαν 
ταξινομηθεί ως στοιχεία ενεργητικού προς 
μεταβίβαση από τον Οργανισμό στην 
Επιτροπή· υπογραμμίζει ότι η λογιστική 
αυτή πρακτική είναι ευθυγραμμισμένη με 
τις απαιτήσεις της Ένωσης για την 
λογιστική καταγραφή των στοιχείων
ενεργητικού του προγράμματος Galileo·

Or. es

Τροπολογία 11
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. προτρέπει τον Οργανισμό, κατά 
συνέπεια, να αναλάβει άμεση δράση στον 
τομέα αυτό και να ενημερώσει την 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά 
με τα μέτρα που λαμβάνονται για την 
αντιμετώπιση αυτού του σφάλματος 
μέχρι τον Μάρτιο του 2012, προκειμένου 
αυτά να ληφθούν υπόψη πριν από την 
ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην ολομέλεια·

3. διαπιστώνει ότι ο Οργανισμός έχει ήδη 
ενημερώσει το Κοινοβούλιο, με την 
έκθεση που εστάλη στις 28 Φεβρουαρίου 
2012, σχετικά με τους λόγους της 
ανωτέρω διαχείρισης αυτών των 
στοιχείων ενεργητικού στους 
λογαριασμούς του·

Or. es
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Τροπολογία 12
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– στόχος της φάσης επικύρωσης σε 
κατάσταση τροχιάς (IOV) και της φάσης 
πλήρους επιχειρησιακής δυνατότητας
(FOC) είναι η εκτίμηση της δυνατότητας 
τεχνικής εφαρμογής του συστήματος, το 
οποίο δεν είχε επικυρωθεί το 2010,

– στόχος της φάσης επικύρωσης σε 
κατάσταση τροχιάς (IOV) και της φάσης 
πλήρους επιχειρησιακής δυνατότητας
(FOC) είναι η εκτίμηση της δυνατότητας 
τεχνικής εφαρμογής του συστήματος, το 
οποίο δεν είχε επικυρωθεί το 2010,
δεδομένου ότι η Επιτροπή, η οποία 
διαχειρίζεται και ηγείται του 
προγράμματος Galileo, δεν προβλέπει να 
προβεί στην αξιολόγηση αυτή μέχρι 
κάποια μεταγενέστερη φάση,

Or. es

Τροπολογία 13
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– σύμφωνα με τη συμφωνία Matimop, 
ουδέποτε τέθηκε ως στόχος η απόκτηση 
του εξοπλισμού από τον Οργανισμό ενώ ο 
εξοπλισμός δεν υπόκειται ούτε θα υπαχθεί 
στον έλεγχο του Οργανισμού,

– σύμφωνα με τη συμφωνία Matimop, 
ουδέποτε τέθηκε ως στόχος η απόκτηση 
του εξοπλισμού από τον Οργανισμό ενώ ο 
εξοπλισμός δεν υπόκειται ούτε θα υπαχθεί 
στον έλεγχο του Οργανισμού, πρόκειται 
για μία από τις βασικές προϋποθέσεις για 
την αναγνώριση ενός περιουσιακού 
στοιχείου στους λογιστικούς κανόνες της 
Ένωσης,

Or. es
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Τροπολογία 14
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει επιπροσθέτως τις 
παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σύμφωνα με τις οποίες μετά την έναρξη 
ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 683/2008, οι περισσότερες 
δραστηριότητες και τα στοιχεία του 
ενεργητικού των προγραμμάτων EGNOS 
και Galileo μεταβιβάστηκαν στην 
Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2009 αλλά 
στις 31 Δεκεμβρίου 2010 δεν είχε ακόμη 
καθοριστεί ο προορισμός των
2.000.000 ευρώ που κατείχε ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης 
από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Διαστήματος· προτρέπει τον Οργανισμό 
κατά συνέπεια να ενημερώσει την 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά 
με τα μέτρα που έλαβε επ’ αυτού 
δεδομένου ότι ο Οργανισμός απάντησε 
ότι η μεταφορά επρόκειτο να 
οριστικοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 
2011·

5. αναγνωρίζει επιπροσθέτως τις 
παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σύμφωνα με τις οποίες μετά την έναρξη 
ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 683/2008, οι περισσότερες 
δραστηριότητες και τα στοιχεία του 
ενεργητικού των προγραμμάτων EGNOS 
και Galileo μεταβιβάστηκαν στην 
Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2009 αλλά 
στις 31 Δεκεμβρίου 2010 δεν είχε ακόμη 
καθοριστεί ο προορισμός των
2.000.000 ευρώ που κατείχε ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης 
από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Διαστήματος· σημειώνει, βάσει 
πληροφοριών του Οργανισμού, ότι η 
μεταφορά των 2 000 000 ευρώ 
οριστικοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 
2011·

Or. en

Τροπολογία 15
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει επιπροσθέτως τις 
παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σύμφωνα με τις οποίες μετά την έναρξη 
ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 683/2008, οι περισσότερες 

5. αναγνωρίζει επιπροσθέτως τις 
παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σύμφωνα με τις οποίες μετά την έναρξη 
ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 683/2008, οι περισσότερες 
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δραστηριότητες και τα στοιχεία του 
ενεργητικού των προγραμμάτων EGNOS 
και Galileo μεταβιβάστηκαν στην 
Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2009 αλλά 
στις 31 Δεκεμβρίου 2010 δεν είχε ακόμη 
καθοριστεί ο προορισμός των
2.000.000 ευρώ που κατείχε ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης 
από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Διαστήματος· προτρέπει τον Οργανισμό 
κατά συνέπεια να ενημερώσει την 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά 
με τα μέτρα που έλαβε επ’ αυτού 
δεδομένου ότι ο Οργανισμός απάντησε 
ότι η μεταφορά επρόκειτο να 
οριστικοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 
2011·

δραστηριότητες και τα στοιχεία του 
ενεργητικού των προγραμμάτων EGNOS 
και Galileo μεταβιβάστηκαν στην 
Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2009 αλλά 
στις 31 Δεκεμβρίου 2010 δεν είχε ακόμη 
καθοριστεί ο προορισμός των
2.000.000 ευρώ που κατείχε ο Οργανισμός 
στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης 
από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Διαστήματος· προτρέπει τον Οργανισμό 
κατά συνέπεια να ενημερώσει την 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά 
με τα μέτρα που έλαβε επ’ αυτού 
δεδομένου ότι ο Οργανισμός απάντησε 
ότι η μεταφορά επρόκειτο να 
οριστικοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 
2011· διαπιστώνει ότι ο Οργανισμός 
εξετέλεσε ήδη, την 3η Οκτωβρίου 2011, 
την ανωτέρω μεταφορά πιστώσεων στην 
Επιτροπή, ως προκύπτει με την δέουσα 
τεκμηρίωση από την ενημέρωση του 
Οργανισμού προς το Κοινοβούλιο την 28η 
Φεβρουαρίου 2012·

Or. es

Τροπολογία 16
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. διαπιστώνει, με βάση τους ετήσιους 
λογαριασμούς του Οργανισμού, ότι η 
επιχορήγηση της Ένωσης για τον 
προϋπολογισμό 2010 του Οργανισμού 
ανήλθε σε 8.125.900 ευρώ, σε σύγκριση 
με τα 6.604.600 ευρώ το 2009· σημειώνει 
ωστόσο ότι:

διαγράφεται

– στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
για τους ετήσιους λογαριασμούς του 
Οργανισμού για το 2010, ο Οργανισμός 
δήλωσε ότι η εισφορά της Ένωσης 
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ανήλθε σε 8.700.000 ευρώ·
– η έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική 
και χρηματοοικονομική διαχείριση για το 
2010 αναφέρει ότι η εισφορά της Ένωσης 
ανήλθε σε 7.890.000 ευρώ·
– η οριστική έγκριση του γενικού 
προϋπολογισμού της Ένωσης για το 
οικονομικό έτος 2010 δείχνει ότι η 
εισφορά ανήλθε σε 5.135.000 ευρώ·
ζητεί επειγόντως από τον Οργανισμό και 
την Επιτροπή να ενημερώσουν την 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά 
με το πραγματικό ποσό της εισφοράς της 
Ένωσης στον Οργανισμό το 2010 και να 
εξηγήσει τη διαφορά ανάμεσα στα 
διαθέσιμα στοιχεία·

Or. en

Τροπολογία 17
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζητεί επειγόντως από τον Οργανισμό και 
την Επιτροπή να ενημερώσουν την 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά 
με το πραγματικό ποσό της εισφοράς της 
Ένωσης στον Οργανισμό το 2010 και να 
εξηγήσει τη διαφορά ανάμεσα στα 
διαθέσιμα στοιχεία·

ζητεί επειγόντως από τον Οργανισμό και 
την Επιτροπή να ενημερώσουν την 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά 
με το πραγματικό ποσό της εισφοράς της 
Ένωσης στον Οργανισμό το 2010 και να 
εξηγήσει τη διαφορά ανάμεσα στα 
διαθέσιμα στοιχεία· διαπιστώνει ότι ο 
Οργανισμός ενημέρωσε ήδη το 
Κοινοβούλιο σχετικά με την εισφορά που 
έλαβε το 2010 και ότι οι εισφορές αυτές 
δημοσιεύθηκαν δεόντως στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. es
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Τροπολογία 18
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. σημειώνει, βάσει πληροφοριών του 
Οργανισμού, ότι η τελική συνεισφορά της 
Ένωσης στον Οργανισμό για το 2010 
ανήλθε σε 8 690 000 ευρώ και ότι στο 
ποσό αυτό περιλαμβάνεται ο αρχικός 
προϋπολογισμός ύψους 5 135 000 ευρώ 
στον οποίο προστίθενται, από ανάκτηση 
πλεονάσματος, 2 755 000 ευρώ και ένα 
επιπλέον ποσό 800 000 ευρώ σε πιστώσεις 
πληρωμών για την ενίσχυση του Τίτλου 
ΙΙΙ (επιχειρησιακές δαπάνες)·

Or. en

Τροπολογία 19
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

εκφράζει ανησυχία διότι στον Τίτλο III το 
ποσοστό εκτέλεσης του οργανισμού για τις 
πληρωμές ήταν μόνον 60% σε σύγκριση με 
97% το 2009· καλεί τον Οργανισμό να 
εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα για να 
εξασφαλίσει καλύτερο ποσοστό εκτέλεσης 
ως προς τις πληρωμές·

εκφράζει ανησυχία διότι στον Τίτλο III το 
ποσοστό εκτέλεσης του οργανισμού για τις 
πληρωμές ήταν μόνον 60% σε σύγκριση με 
97% το 2009· εκφράζει την ικανοποίησή 
του διότι ο Οργανισμός έλαβε τα 
απαραίτητα μέτρα για την εξυγίανση της 
κατάστασης αυτής και ότι πράγματι το 
αποτέλεσμα υπήρξε η σε υψηλό ποσοστό
εκτέλεση των πληρωμών, το 2011, (90% 
για τον τίτλο ΙΙΙ και 94% για το σύνολο 
του προϋπολογισμού)·

Or. es
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Τροπολογία 20
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί τον Οργανισμό να διορθώσει τις 
ανεπάρκειες που εντόπισε το Ελεγκτικό 
Συνέδριο κατά τη διαδικασία αξιολόγησης 
όσον αφορά τις διαδικασίες επιχορήγησης 
στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος-
πλαισίου / Galileo / δεύτερη πρόσκληση 
που διαθέτη προϋπολογισμό 26.000.000 
ευρώ· αναγνωρίζει ειδικότερα τις 
παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σύμφωνα με τις οποίες τα κριτήρια για 
την αξιολόγηση της χρηματοδοτικής 
ικανότητας των αιτούντων δεν είχαν 
προσδιορισθεί και μολονότι το καθεστώς 
των αιτούντων ήταν καθοριστικό για το 
μέγιστο ποσοστό απόδοσης, ο 
Οργανισμός δεν προέβη σε καμία σχετική 
εξακρίβωση·

11. διαπιστώνει τις ανεπάρκειες που 
εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης όσον αφορά τις 
διαδικασίες επιχορήγησης στο πλαίσιο του 
έβδομου προγράμματος-πλαισίου / Galileo 
/ δεύτερη πρόσκληση που διαθέτη 
προϋπολογισμό 26.000.000 ευρώ·
εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ο 
Οργανισμός έχει ήδη αντιμετωπίσει τις 
ανεπάρκειες αυτές και διότι σήμερα η
αξιολόγηση της χρηματοδοτικής 
ικανότητας των αιτούντων ελέγχεται 
συστηματικά από την Επιτροπή·

Or. es

Τροπολογία 21
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. προτρέπει τον οργανισμό 
επιπροσθέτως να διορθώσει τις 
αδυναμίες που διαπίστωσε το Ελεγκτικό 
Συνέδριο σε δύο συμφωνίες επιχορήγησης 
όσον αφορά το έκτο πρόγραμμα-πλαίσιο
(6ο ΠΠ) / τρίτη πρόσκληση· σημειώνει 
ιδιαίτερα ότι οι δηλώσεις δαπανών που 
υπέβαλαν οι δικαιούχοι βασίζονταν σε 
κατ’ αποκοπήν ποσά, αντί των 
πραγματικών δαπανών· υπενθυμίζει στον 

12. σημειώνει τις παρατηρήσεις του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σε δύο συμφωνίες 
επιχορήγησης όσον αφορά το έκτο 
πρόγραμμα-πλαίσιο (6ο ΠΠ) / τρίτη 
πρόσκληση· σημειώνει ιδιαίτερα ότι οι 
δηλώσεις δαπανών που υπέβαλαν οι 
δικαιούχοι βασίζονταν σε κατ’ αποκοπήν 
ποσά, οι οποίες είχαν γίνει αποδεκτές από 
την Galileo Joint Undertaking 
(δικαιοπάροχο του Οργανισμού)· 
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Οργανισμό ότι τούτο δεν είναι σύμφωνο 
με αρχή της μη παροχής κέρδους των 
χρηματοδοτικών συνεισφορών της 
Ένωσης και ότι ο Οργανισμός πρέπει να 
διορθώσει ταχέως αυτήν την κατάσταση·

υπογραμμίζει ότι το σύστημα αυτό των 
ποσοστών είχε δημοσιευθεί στις 
προσκλήσεις υποβολής προσφοράς στο 
CORDIS, οπότε ο Οργανισμός μπορεί να 
συνεχίσει μόνον με τις υφιστάμενες 
συμβατικές ρήτρες·

Or. es

Τροπολογία 22
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. αναγνωρίζει επιπροσθέτως τις 
παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σύμφωνα με τις οποίες για πέντε 
επιχορηγήσεις που υποβλήθηκαν σε έλεγχο 
και αφορούσαν κυρίως το έκτο 
πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας, 
διαπιστώθηκαν καθυστερήσεις στην 
εκτέλεσή τους οι οποίες κυμαίνονταν 
μεταξύ ενός και τριών ετών και 
παρατηρήθηκαν επίσης αλλεπάλληλες 
αυξήσεις της αρχικής αξίας των 
συμβάσεων· σημειώνει επίσης ότι ο 
Οργανισμός δικαιολόγησε αυτές τις 
καθυστερήσεις λέγοντας ότι η 
πρωτοποριακή τεχνολογική φύση των 
δραστηριοτήτων εξελίσσεται διαρκώς και 
κατά συνέπεια ο Οργανισμός αποφάσισε
να εγκρίνει αυτές τις τροποποιήσεις και 
παρατάσεις·

13. αναγνωρίζει επιπροσθέτως τις 
παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σύμφωνα με τις οποίες για πέντε 
επιχορηγήσεις που υποβλήθηκαν σε έλεγχο 
και αφορούσαν το έκτο πρόγραμμα-
πλαίσιο έρευνας, διαπιστώθηκαν 
καθυστερήσεις στην εκτέλεσή τους οι 
οποίες κυμαίνονταν μεταξύ ενός και τριών 
ετών και παρατηρήθηκαν επίσης 
αλλεπάλληλες αυξήσεις της αρχικής αξίας 
των συμβάσεων· σημειώνει επίσης ότι ο 
Οργανισμός δικαιολόγησε αυτές τις 
καθυστερήσεις λέγοντας ότι η 
πρωτοποριακή τεχνολογική φύση των 
δραστηριοτήτων εξελίσσεται διαρκώς και 
κατά συνέπεια ο Οργανισμός αποφάσισε
ότι αυτές τις τροποποιήσεις και 
παρατάσεις·ήσαν απαραίτητες και 
επωφελείς για το πρόγραμμα Galileo στο 
σύνολό του· εν πάση περιπτώσει, ο 
Οργανισμός επισημαίνει ότι ουδέποτε 
σημειώθηκε υπέρβαση του 
προβλεπόμενου δημοσιονομικού ορίου για 
το σύνολο των συμβάσεων·

Or. es
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Τροπολογία 23
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. σημειώνει ότι η ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων του Οργανισμού (AAR) 
δεν αντανακλά κατ’ ανάγκη το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας του (AWP)· συνάγει, 
επιπλέον, ότι οι στόχοι του ετήσιου 
προγράμματος εργασίας του είναι μάλλον 
ασαφείς και ως εκ τούτου είναι αρκετά 
δύσκολο να αξιολογηθεί και να ελεγχθεί 
κατά πόσον έχουν εκπληρωθεί· προτρέπει 
τον Οργανισμό ως εκ τούτου να βελτιώσει 
το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του για να 
δώσει τη δυνατότητα στην αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή να αξιολογήσει καλύτερα 
την αποτελεσματικότητα αυτού του 
Οργανισμού·

15. σημειώνει ότι η ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων του Οργανισμού (AAR) 
δεν αντανακλά κατ’ ανάγκη το ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας του (AWP)· συνάγει, 
επιπλέον, ότι οι στόχοι του ετήσιου 
προγράμματος εργασίας του είναι μάλλον 
ασαφείς και ως εκ τούτου είναι αρκετά 
δύσκολο να αξιολογηθεί και να ελεγχθεί 
κατά πόσον έχουν εκπληρωθεί· προτρέπει 
τον Οργανισμό ως εκ τούτου να βελτιώσει 
το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του για να 
δώσει τη δυνατότητα στην αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή να αξιολογήσει καλύτερα 
την αποτελεσματικότητα αυτού του 
Οργανισμού· επισημαίνει ότι ο 
Οργανισμός έλαβε υπόψη τις συστάσεις 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκφράζει 
την ικανοποίησή του διότι, κατά 
συνέπεια, η διαμόρφωση των επόμενων 
ετησίων προγραμμάτων εργασίας 
προσαρμόζεται προς τις απαιτήσεις·

Or. es

Τροπολογία 24
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. προτρέπει τον Οργανισμό να βελτιώσει 
τις διαδικασίες επιλογής για να μη θέσει σε 
κίνδυνο τη διαφάνεια των προσλήψεων·
αναγνωρίζει βάσει των παρατηρήσεων του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι στο πλαίσιο των 
διαδικασιών επιλογής προσωπικού που 

16. προτρέπει τον Οργανισμό να βελτιώσει 
τις διαδικασίες επιλογής για να μη θέσει σε 
κίνδυνο τη διαφάνεια των προσλήψεων·
αναγνωρίζει βάσει των παρατηρήσεων του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι στο πλαίσιο των 
διαδικασιών επιλογής προσωπικού που 
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υποβλήθηκαν σε έλεγχο, δεν είχε 
καθοριστεί εκ των προτέρων η ελάχιστη 
βαθμολογία που έπρεπε να συγκεντρώνουν 
οι υποψήφιοι, προκειμένου να κληθούν 
στις γραπτές δοκιμασίες και στην 
προφορική συνέντευξη ή για να εγγραφούν 
στον πίνακα επιτυχόντων·

υποβλήθηκαν σε έλεγχο, δεν είχε 
καθοριστεί εκ των προτέρων η ελάχιστη 
βαθμολογία που έπρεπε να συγκεντρώνουν 
οι υποψήφιοι, προκειμένου να κληθούν 
στις γραπτές δοκιμασίες και στην 
προφορική συνέντευξη ή για να εγγραφούν 
στον πίνακα επιτυχόντων·προ των 
δοκιμασιών προεπιλογής· διαπιστώνει ότι 
ο Οργανισμός έχει βελτιώσει τις 
διαδικασίες επιλογής τηρώντας τους 
κανόνες επιλογής του προσωπικού της 
Ένωσης: δημοσίευση των κενών θέσεων 
στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής 
Προσωπικού (EPSO) και την ιστοσελίδα 
του Οργανισμού, περιλαμβάνοντας 
συστηματικά όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες ως προς το περιεχόμενο της 
θέσεως εργασίας, την διαδικασία 
επιλογής και τις προϋποθέσεις 
επιλεξιμότητας και ορίζοντας και 
εκτελώντας αλλεπάλληλους ελέγχους 
κατά τις διάφορες φάσεις της 
διαδικασίας επιλογής βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων σε όλες και 
στην καθεμιά από τις φάσεις αυτές 
χωριστά·

Or. es

Τροπολογία 25
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. σημειώνει επιπροσθέτως τις 
παρατηρήσεις του Οργανισμού στην 
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του ότι 
στο τέλος του 2010, δεν εκκρεμούσαν 
κρίσιμης σημασίας συστάσεις από 
πλευράς Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 
αλλά εκκρεμούσαν 5 συστάσεις σχετικά 
με:

20. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι οι 
πέντε συστάσεις του Οργανισμού στην 
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του (IAA), 
το 2010, εφαρμόζονται σήμερα, όπως 
ανεκοινώθη στο Κοινοβούλιο στην ετήσια 
έκθεσή του σχετικά με την εφαρμογή των 
συστάσεων τον Δεκέμβριο του 2011·



AM\892994EL.doc 17/19 PE483.629v01-00

EL
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Τροπολογία 26
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– τη γνωστοποίηση στόχων και δεικτών 
επιδόσεων στο ετήσιο πρόγραμμα 
εργασίας,

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 27
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– την ανάγκη επισημοποίησης του 
διορισμού του υπόλογου από το 
διοικητικό συμβούλιο,

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 28
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– την έγκριση κατάλληλων αποφάσεων 
χρηματοδότησης,

διαγράφεται

Or. es
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Τροπολογία 29
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– την ενίσχυση βασικών ελέγχων στη 
διαχείριση επιχορηγήσεων,

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 30
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– την επικαιροποίηση των μεταβιβάσεων 
δημοσιονομικών αρμοδιοτήτων και την 
τακτική αξιολόγηση των δικαιωμάτων 
των χρηστών του συστήματος ABAC·

διαγράφεται

Or. es

Τροπολογία 31
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. εφιστά την προσοχή στις συστάσεις 
που έχει διατυπώσει σε προηγούμενες 
εκθέσεις απαλλαγής, όπως ορίζονται στο 
παράρτημα που επισυνάπτεται στο παρόν 
ψήφισμα·

21. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ο 
Οργανισμός έχει λάβει υπόψη κατά την 
άσκηση των δραστηριοτήτων του όλες 
τις συστάσεις που έχει διατυπώσει σε 
προηγούμενες εκθέσεις απαλλαγής του 
Κοινοβουλίου, όπως αποδεικνύεται και 
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από την έκθεση που εστάλη από τον 
Οργανισμό στο Κοινοβούλιο στις 28 
Φεβρουαρίου 2012·

Or. es


