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Τροπολογία 1
Monica Luisa Macovei

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... απαλλαγή στον Γενικό Διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων 
όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2010·

1. χορηγεί απαλλαγή στον Γενικό 
Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Σιδηροδρόμων 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. ... απαλλαγή στον Γενικό Διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων 
όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2010·

1. χορηγεί απαλλαγή στον Γενικό 
Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Σιδηροδρόμων 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

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 4
Edit Herczog

Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 5
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός 
προϋπολογισμός του Οργανισμού για το 
2010 ανερχόταν σε 24.147.240 ευρώ, ήτοι 
σημείωσε αύξηση κατά 14,9% σε σχέση με 
το 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχική 
συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον 
προϋπολογισμό του Οργανισμού για το 
2010 ήταν 23.260.000 ευρώ σε σύγκριση 
με τα 16.060.000 ευρώ το 2009, που 
αποτελεί μείωση 44,83%,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός 
προϋπολογισμός του Οργανισμού για το 
2010 ανερχόταν σε 24.147.240 ευρώ, ήτοι 
σημείωσε αύξηση κατά 14,9% σε σχέση με 
το 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχική 
συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον 
προϋπολογισμό του Οργανισμού για το 
2010 ήταν 23.260.000 ευρώ σε σύγκριση 
με τα 16.060.000 ευρώ το 2009, που 
αποτελεί αύξηση 44,83%,

Or. en

Τροπολογία 6
Edit Herczog
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. εκφράζει τη λύπη του διότι τα λάθη στις 
προβλέψεις του προϋπολογισμού είχαν ως 
αποτέλεσμα την ακύρωση ή την 
καθυστέρηση ορισμένων επενδύσεων· 
ζητεί από τον Οργανισμό να ενημερώσει 
άμεσα την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή 
για τα μέτρα που εφαρμόσθηκαν ώστε να 
καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση 
καλύτερων προβλέψεων δαπανών·

6. σημειώνει ότι τα λάθη στις προβλέψεις 
του προϋπολογισμού είχαν ως αποτέλεσμα 
την ακύρωση ή την καθυστέρηση 
ορισμένων επενδύσεων· καλεί τον 
Οργανισμό να ενημερώσει άμεσα την 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή για τα 
μέτρα που εφαρμόσθηκαν ώστε να 
καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση 
καλύτερων προβλέψεων δαπανών·

Or. en

Τροπολογία 7
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. εκφράζει την ανησυχία του διότι η 
κατάσταση αυτή δεν αναφέρεται από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του για 
τους ετήσιους λογαριασμούς του 
Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2010· 
καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να εξηγήσει 
την παράλειψη αυτή στην αρμόδια για 
την απαλλαγή αρχή·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 8
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει και πάλι τη λύπη του διότι ο 
Οργανισμός για μία ακόμη φορά δεν 
αντιμετώπισε το πρόβλημα των μεταφορών 
πιστώσεων από το ένα έτος στο άλλο· 
φρονεί ότι οι μεταφορές πιστώσεων 
συνιστούν σοβαρή παραβίαση της 
δημοσιονομικής αρχής του ετήσιου 
χαρακτήρα και δεικνύουν καθυστερήσεις 
στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων του 
Οργανισμού·

9. θεωρεί ότι ο Οργανισμός για μία ακόμη 
φορά δεν αντιμετώπισε κατάλληλα το 
πρόβλημα των μεταφορών πιστώσεων από 
το ένα έτος στο άλλο· υπενθυμίζει τη 
σημασία της δημοσιονομικής αρχής του 
ετήσιου χαρακτήρα· καλεί τον Οργανισμό 
να ενημερώσει την αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή σχετικά με τις δράσεις 
που ανέλαβε για να βελτιώσει την
εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού 
και να μειώσει τις μεταφορές πιστώσεων 
του προϋπολογισμού·

Or. en

Τροπολογία 9
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. ζητεί από τον Οργανισμό να 
ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή πότε θα είναι έτοιμη η έκθεση η 
οποία θα πρέπει να επισυνάπτεται στον 
προϋπολογισμό κάθε έτους σχετικά με τις 
πιστώσεις που δεν δαπανούνται και 
μεταφέρονται από προηγούμενα έτη·
υπενθυμίζει στον Οργανισμό ότι αυτό το 
αίτημα έχει διατυπωθεί ήδη από την 
προηγούμενη διαδικασία απαλλαγής·

9. θεωρεί ότι ο Οργανισμός για μία ακόμη 
φορά δεν αντιμετώπισε κατάλληλα το 
πρόβλημα των μεταφορών πιστώσεων από 
το ένα έτος στο άλλο· υπενθυμίζει τη 
σημασία της δημοσιονομικής αρχής του 
ετήσιου χαρακτήρα· καλεί τον Οργανισμό 
να ενημερώσει την αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή σχετικά με τις δράσεις 
που ανέλαβε για να βελτιώσει την
εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού 
και να μειώσει τις μεταφορές πιστώσεων 
του προϋπολογισμού·

Or. en

Τροπολογία 10
Edit Herczog
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. ζητεί, επιπλέον, από τον Οργανισμό να 
θεσπίσει ένα πολυετές σχέδιο που να 
μεταφράζει τους μακροπρόθεσμους 
στόχους σε πολυετή καθήκοντα και σε 
βασικούς δείκτες επιδόσεων που 
συνδέονται με τα καθήκοντα αυτά· 
υπογραμμίζει ότι κάτι τέτοιο θα βελτίωνε 
την παροχή πληροφοριών στους 
ενδιαφερόμενους σχετικά με τους 
στόχους/δραστηριότητες, τις στρατηγικές 
προτεραιότητες και την κατανομή των 
πόρων·

20. καλεί τον Οργανισμό να θεσπίσει ένα 
πολυετές σχέδιο που να μεταφράζει τους 
μακροπρόθεσμους στόχους σε πολυετή 
καθήκοντα και σε βασικούς δείκτες 
επιδόσεων που συνδέονται με τα 
καθήκοντα αυτά· θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα 
βελτίωνε την παροχή πληροφοριών στους 
ενδιαφερόμενους σχετικά με τους 
στόχους/δραστηριότητες, τις στρατηγικές 
προτεραιότητες και την κατανομή των 
πόρων·

Or. en

Τροπολογία 11
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. ζητεί από τον Οργανισμό να 
εφαρμόσει χωρίς καθυστέρηση τις 
συστάσεις της IAS που αφορούν τον 
έλεγχο σχετικά με τη διαχείριση των 
ανθρώπινων πόρων που διενήργησε η IAS 
το 2009· σημειώνει, πράγματι, ότι η 
εφαρμογή τριών από τις συστάσεις αυτές 
(για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων 
στον ετήσιο σχεδιασμό, για τη 
συμμόρφωση προς τους κανόνες και τις 
αρχές της διαφάνειας στην αξιολόγηση του 
προσωπικού, για τη γνωστοποίηση μιας 
εξαίρεσης στον κανονισμό υπηρεσιακής 
κατάστασης) χαρακτηρίζονται από
καθυστέρηση 6-12 μηνών ή και 
μεγαλύτερη·

24. καλεί τον Οργανισμό να εφαρμόσει τις 
συστάσεις της IAS που αφορούν τον 
έλεγχο σχετικά με τη διαχείριση των 
ανθρώπινων πόρων που διενήργησε η IAS 
το 2009· σημειώνει ότι η εφαρμογή τριών 
από τις συστάσεις αυτές (για τη διαχείριση 
των ανθρώπινων πόρων στον ετήσιο 
σχεδιασμό, για τη συμμόρφωση προς τους 
κανόνες και τις αρχές της διαφάνειας στην 
αξιολόγηση του προσωπικού, για τη 
γνωστοποίηση μιας εξαίρεσης στον 
κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης) έχει 
παρουσιάσει καθυστέρηση 6-12 μηνών ή 
και μεγαλύτερη· καλεί τον Οργανισμό να 
ενημερώσει την αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή σχετικά με την πορεία 
εφαρμογής αυτών των συστάσεων της 
IAS·



PE483.632v01-00 8/8 AM\893003EL.doc

EL

Or. en


