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Τροπολογία 1
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης 
Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τις 
προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση 
της διαφθοράς, τη γραπτή δήλωσή του 
αριθ. 2/2010 σχετικά με τις προσπάθειες 
της Ένωσης για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς, και την ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στην ΕΕ (COM(2011)0308),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης 
Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τις 
προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση 
της διαφθοράς, και την ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στην ΕΕ (COM(2011)0308),
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Or. en

Τροπολογία 2
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη την πρωτοφανή 
αύξηση του αριθμού των οργανισμών την 
τελευταία δεκαετία, που από τρεις το 
2000 έφτασαν τους 24 το 2010,·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των 
οργανισμών της Ένωσης αυξήθηκε 
σημαντικά παράλληλα με την ευρωπαϊκή 
οικοδόμηση, ως συνέπεια της διεύρυνσης, 
της αύξησης του αριθμού των ευρωπαίων 
πολιτών και την αύξηση των 
νομοθετικών εξουσιών των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων, και ότι οι οργανισμοί 
αυτοί συμβάλλουν στην εκπόνηση των 
πολιτικών της Ένωσης,

Or. fr

Τροπολογία 3
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη την πρωτοφανή 
αύξηση του αριθμού των οργανισμών την 
τελευταία δεκαετία, που από τρεις το 2000 
έφτασαν τους 24 το 2010,

B. λαμβάνοντας υπόψη την πρωτοφανή 
αύξηση του αριθμού των οργανισμών την 
τελευταία δεκαετία,

Or. en

Τροπολογία 4
Ingeborg Gräßle
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη την πρωτοφανή
αύξηση του αριθμού των οργανισμών την 
τελευταία δεκαετία, που από τρεις το 2000 
έφτασαν τους 24 το 2010,

B. λαμβάνοντας υπόψη την σημαντική
αύξηση του αριθμού των οργανισμών την 
τελευταία δεκαετία, που από τρεις το 2000 
έφτασαν τους 24 το 2010,

Or. fr

Τροπολογία 5
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις 
για τη σύσταση και την κατανομή 
οργανισμών που έλαβε το Συμβούλιο τα 
τελευταία χρόνια ευθύνονται για τις 
υψηλές δαπάνες και την 
αναποτελεσματικότητα της λειτουργίας 
των οργανισμών αυτών, δεδομένου ότι 
δεν λήφθηκαν με γνώμονα την απόδοση, 
με αποτέλεσμα να επιλεγούν τόποι 
εγκατάστασης απομακρυσμένοι και 
δαπανηροί,

Or. en

Τροπολογία 6
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεισφορές 
της Ένωσης στους αποκεντρωμένους 

διαγράφεται



PE483.635v01-00 6/96 AM\893008EL.doc

EL

οργανισμούς αυξήθηκαν σημαντικά 
μεταξύ 2007 και 2010, από 1.055.000.000 
ευρώ (για 21 οργανισμούς) σε 
1.658.000.000 ευρώ (για 24 οργανισμούς),

Or. en

Τροπολογία 7
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεισφορές 
της Ένωσης στους αποκεντρωμένους 
οργανισμούς αυξήθηκαν σημαντικά 
μεταξύ 2007 και 2010, από 1.055.000.000 
ευρώ (για 21 οργανισμούς) σε 
1.658.000.000 ευρώ (για 24 οργανισμούς),

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
προϋπολογισμός των αποκεντρωμένων 
οργανισμών αυξήθηκε σημαντικά μεταξύ 
2007 και 2010, από 1.055.000.000 ευρώ 
(για 21 οργανισμούς) σε 1.658.000.000 
ευρώ (για 24 οργανισμούς),

Or. en

Τροπολογία 8
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεισφορές 
της Ένωσης στους αποκεντρωμένους 
οργανισμούς για το οικονομικό έτος 2010 
ανήλθαν σε 1.658.000.000 ευρώ,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεισφορές 
της Ένωσης στους αποκεντρωμένους 
οργανισμούς για το οικονομικό έτος 2010 
ανήλθαν σε 689.947.000 ευρώ σε 
πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων από 
τις οποίες 51 667 000 ευρώ ήταν έσοδα 
για ειδικό προορισμό,

Or. en
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Τροπολογία 9
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεισφορές 
της Ένωσης στους αποκεντρωμένους 
οργανισμούς για το οικονομικό έτος 2010 
ανήλθαν σε 1.658.000.000 ευρώ,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεισφορές 
της Ένωσης στους αποκεντρωμένους 
οργανισμούς για το οικονομικό έτος 2010 
ανήλθαν σε πάνω από 620.000.000 ευρώ,

Or. en

Τροπολογία 10
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
προϋπολογισμοί των οργανισμών 
εγκρίνονται με τον ίδιο τρόπο που 
εγκρίνεται και ο γενικός προϋπολογισμός 
της Ένωσης, που περιλαμβάνει έλεγχο 
τόσο από το Συμβούλιο όσο και από το 
Κοινοβούλιο,

Or. en

Τροπολογία 11
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο σχεδίαζε να αναλύσει την 
απόδοση των οργανισμών και να εκδώσει 

Ζ. μολονότι ακόμα αναμένεται η ειδική 
έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά 
με τις επιδόσεις των οργανισμών της 
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ειδική έκθεση έως το 2011 σχετικά με τις 
επιδόσεις των οργανισμών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε σχέση με το κόστος, αλλά 
δυστυχώς η έκθεση αυτή δεν είχε 
δημοσιευτεί ως το τέλος του 2011,·

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το 
κόστος, εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
υπέβαλε στην αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή, με επιστολή του από 15ης 
Φεβρουαρίου 2012, έγγραφο το οποίο 
συνοψίζει την ανωτέρω ειδική έκθεση,

Or. en

Τροπολογία 12
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο σχεδίαζε να αναλύσει την 
απόδοση των οργανισμών και να εκδώσει 
ειδική έκθεση έως το 2011 σχετικά με τις 
επιδόσεις των οργανισμών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε σχέση με το κόστος, αλλά 
δυστυχώς η έκθεση αυτή δεν είχε 
δημοσιευτεί ως το τέλος του 2011,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο σχεδίαζε να αναλύσει την 
απόδοση των οργανισμών και να εκδώσει 
ειδική έκθεση έως το 2011 σχετικά με τις 
επιδόσεις των οργανισμών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε σχέση με το κόστος, αλλά 
δυστυχώς η έκθεση αυτή δεν είχε 
δημοσιευτεί ως το τέλος του 2011, όπως 
επίσης ότι στις 15 Φεβρουαρίου 2012 ο 
Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
απέστειλε στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου έγγραφο σχετικά με το 
κόστος διακυβέρνησης, τη 
δημοσιονομική διαχείριση και την 
επιχειρησιακή απόδοση των οργανισμών, 
διευκρινίζοντας στη συνοδευτική 
επιστολή ότι δεν πρόκειται για την ειδική 
έκθεση ούτε είναι δημοσιεύσιμο και ότι 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την 
απαλλαγή του 2011, αν και καλύπτει 
συγκριτικά στοιχεία από το 2008 έως το 
2010,

Or. en
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Τροπολογία 13
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο σχεδίαζε να αναλύσει την 
απόδοση των οργανισμών και να εκδώσει 
ειδική έκθεση έως το 2011 σχετικά με τις 
επιδόσεις των οργανισμών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε σχέση με το κόστος, αλλά 
δυστυχώς η έκθεση αυτή δεν είχε 
δημοσιευτεί ως το τέλος του 2011,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο σχεδίαζε να αναλύσει την 
απόδοση των οργανισμών και να εκδώσει 
ειδική έκθεση έως το 2011 σχετικά με τις 
επιδόσεις των οργανισμών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε σχέση με το κόστος, αλλά 
δυστυχώς η έκθεση αυτή δεν είχε 
δημοσιευτεί ως το τέλος του 2011, και ότι 
λαμβάνει γνώση της επιστολής που έλαβε 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο στις 15 
Φεβρουαρίου 2012 στην οποία 
αναφέρεται ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
εκπόνησε έγγραφο το οποίο δεν είναι η 
ειδική έκθεση και δεν θα δημοσιευτεί 
έτσι, αλλά παρέχει σημαντικές 
πληροφορίες έγκαιρα για τη διαδικασία 
του προϋπολογισμού για το οικονομικό 
έτος 2011,

Or. en

Τροπολογία 14
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με 
την ανακοίνωση της Επιτροπής, του 
2011, για "την καταπολέμηση της 
διαφθοράς στην ΕΕ", εκτιμάται ότι η 
διαφθορά στοιχίζει κάθε χρόνο στην ΕΕ 
120 δισεκατομμύρια ευρώ, προκαλώντας 
οικονομική ζημία, μειώνοντας τα 
δημόσια έσοδα και υπονομεύοντας την 
εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς 

διαγράφεται
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θεσμούς, και έχει συσταθεί μηχανισμός 
καταπολέμησης της διαφθοράς σε 
επίπεδο Ένωσης, με έμφαση στη χρήση 
των ενωσιακών κονδυλίων, των 
δημόσιων συμβάσεων και της 
σύγκρουσης συμφερόντων,

Or. en

Τροπολογία 15
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο 
προαναφερθέν ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου, της 15ης Σεπτεμβρίου 
2011, σχετικά με τις προσπάθειες της ΕΕ 
για καταπολέμηση της διαφθοράς, 
αναφέρεται ότι η διαφθορά οδηγεί στην 
κατάχρηση δημόσιου χρήματος γενικά, 
καθώς και ενωσιακών κονδυλίων που 
προέρχονται από τους φορολογούμενους, 
και στρεβλώνει την αγορά, με αποτέλεσμα 
να έχει συμβάλει στην τρέχουσα 
οικονομική κρίση, και καλεί –παράλληλα 
με τη γραπτή δήλωσή του 2/2010– την 
Επιτροπή και τα αρμόδια όργανα της 
Ένωσης να διασφαλίσουν ότι η διαφθορά 
δεν θα αγγίζει τα ενωσιακά κονδύλια, και 
να θεσπίσουν αποτρεπτικές κυρώσεις για 
τα κρούσματα διαφθοράς και απάτης,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 16
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει 
κάθε χρόνο στην αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή συγκεντρωτικά στοιχεία 
για τη συνολική ετήσια χρηματοδότηση 
κάθε κοινής επιχείρησης από τον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης· 
υπογραμμίζει ότι το σχετικό έγγραφο 
πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

1. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει 
κάθε χρόνο στην αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή συγκεντρωτικά στοιχεία 
για τη συνολική ετήσια χρηματοδότηση 
κάθε κοινής επιχείρησης, όπως γίνεται στο 
πλαίσιο της προετοιμασίας του 
προϋπολογισμού· υπογραμμίζει ότι το 
σχετικό έγγραφο πρέπει να περιλαμβάνει 
τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 17
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 – περίπτωση 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει σε 
ετήσια βάση στην αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή συγκεντρωτικά στοιχεία 
για το επίπεδο των εσόδων που 
επιτυγχάνει κάθε οργανισμός, όπου 
συμβαίνει αυτό, και για το επίπεδο των 
συνεισφορών από τα κράτη μέλη και 
τρίτα μέρη·

Or. en

Τροπολογία 18
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
τις πληροφορίες που παρατίθενται στην 

διαγράφεται
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παράγραφο 1 για το οικονομικό έτος 2010 
και για τα προηγούμενα οικονομικά έτη, 
προκειμένου το Κοινοβούλιο και οι 
πολίτες να μπορούν να συγκρίνουν τη 
χρονική εξέλιξη της συνεισφοράς της 
Ένωσης σε κάθε οργανισμό· αυτό θα 
εξασφαλίσει σαφήνεια, διαφάνεια και 
δημόσιο έλεγχο στην εκτέλεση των 
ενωσιακών κονδυλίων και θα συμβάλει 
στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 
των ευρωπαίων φορολογουμένων·

Or. en

Τροπολογία 19
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει τις 
πληροφορίες που παρατίθενται στην 
παράγραφο 1 για το οικονομικό έτος 2010 
και για τα προηγούμενα οικονομικά έτη, 
προκειμένου το Κοινοβούλιο και οι 
πολίτες να μπορούν να συγκρίνουν τη 
χρονική εξέλιξη της συνεισφοράς της 
Ένωσης σε κάθε οργανισμό· αυτό θα 
εξασφαλίσει σαφήνεια, διαφάνεια και 
δημόσιο έλεγχο στην εκτέλεση των 
ενωσιακών κονδυλίων και θα συμβάλει 
στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των 
ευρωπαίων φορολογουμένων·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει τις 
πληροφορίες που παρατίθενται στην 
παράγραφο 1 για το οικονομικό έτος 2010, 
με τρόπο συγκρίσιμο και διαφανή, και για 
τα προηγούμενα οικονομικά έτη, 
προκειμένου το Κοινοβούλιο και οι 
πολίτες να μπορούν να συγκρίνουν τη 
χρονική εξέλιξη της συνεισφοράς της 
Ένωσης σε κάθε οργανισμό· αυτό θα 
εξασφαλίσει σαφήνεια, διαφάνεια και 
δημόσιο έλεγχο στην εκτέλεση των 
ενωσιακών κονδυλίων και θα συμβάλει 
στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των 
ευρωπαίων φορολογουμένων·

Or. en

Τροπολογία 20
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει τις 
πληροφορίες που παρατίθενται στην 
παράγραφο 1 για το οικονομικό έτος 2010 
και για τα προηγούμενα οικονομικά έτη, 
προκειμένου το Κοινοβούλιο και οι 
πολίτες να μπορούν να συγκρίνουν τη 
χρονική εξέλιξη της συνεισφοράς της 
Ένωσης σε κάθε οργανισμό· αυτό θα 
εξασφαλίσει σαφήνεια, διαφάνεια και 
δημόσιο έλεγχο στην εκτέλεση των 
ενωσιακών κονδυλίων και θα συμβάλει 
στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 
των ευρωπαίων φορολογουμένων·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει τις 
πληροφορίες που παρατίθενται στην 
παράγραφο 1 για το οικονομικό έτος 2010 
και για τα προηγούμενα οικονομικά έτη, 
προκειμένου το Κοινοβούλιο και οι 
πολίτες να μπορούν να συγκρίνουν τη 
χρονική εξέλιξη της συνεισφοράς της 
Ένωσης σε κάθε οργανισμό· αυτό θα 
εξασφαλίσει σαφήνεια, διαφάνεια και 
δημόσιο έλεγχο στην εκτέλεση των 
ενωσιακών κονδυλίων·

Or. fr

Τροπολογία 21
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να σταματήσει να 
αυξάνει τους προϋπολογισμούς των 
οργανισμών σε εποχή οικονομικής κρίσης, 
και να εξετάσει μάλιστα το ενδεχόμενο 
μείωσης της συνεισφοράς της Ένωσης σε 
αυτούς, ιδιαίτερα για τους οργανισμούς 
που έχουν ως κύριο αντικείμενο την 
έρευνα· καλεί επίσης τους οργανισμούς να 
μειώσουν το τρέχον κόστος τους και να 
καθιερώσουν μηχανισμούς που να 
δείχνουν με σαφήνεια τη χρήση και τη 
λογοδοσία για κάθε ευρώ, και να 
επιτύχουν σημαντικές εξοικονομήσεις 
ενωσιακών κονδυλίων·

3. ζητεί από το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, ιδιαίτερα σε εποχή οικονομικής 
κρίσης, να εξετάσουν από κοινού με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδεχόμενες 
αλλαγές στους προϋπολογισμούς των 
οργανισμών, για κάθε περίπτωση 
ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη το 
πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ 2020·

Or. en
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Τροπολογία 22
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να σταματήσει να 
αυξάνει τους προϋπολογισμούς των 
οργανισμών σε εποχή οικονομικής κρίσης, 
και να εξετάσει μάλιστα το ενδεχόμενο 
μείωσης της συνεισφοράς της Ένωσης σε 
αυτούς, ιδιαίτερα για τους οργανισμούς 
που έχουν ως κύριο αντικείμενο την 
έρευνα· καλεί επίσης τους οργανισμούς να 
μειώσουν το τρέχον κόστος τους και να 
καθιερώσουν μηχανισμούς που να 
δείχνουν με σαφήνεια τη χρήση και τη 
λογοδοσία για κάθε ευρώ, και να επιτύχουν 
σημαντικές εξοικονομήσεις ενωσιακών 
κονδυλίων·

3. καλεί την Επιτροπή να σταματήσει να 
αυξάνει τους προϋπολογισμούς των 
οργανισμών σε εποχή οικονομικής κρίσης, 
και να εξετάσει μάλιστα το ενδεχόμενο 
μείωσης της συνεισφοράς της Ένωσης σε 
αυτούς, ιδιαίτερα για τους οργανισμούς 
που έχουν ως κύριο αντικείμενο την 
έρευνα· καλεί επίσης τους οργανισμούς να 
μειώσουν το τρέχον κόστος και τις μη 
παραγωγικές δαπάνες τους, μεταξύ άλλων 
με τη συγχώνευση οργανισμών με 
παρεμφερή ή αλληλεπικαλυπτόμενα 
καθήκοντα ή πολλαπλές έδρες, και να 
καθιερώσουν μηχανισμούς που να 
δείχνουν με σαφήνεια τη χρήση και τη 
λογοδοσία για κάθε ευρώ, και να επιτύχουν 
σημαντικές εξοικονομήσεις ενωσιακών 
κονδυλίων·

Or. en

Τροπολογία 23
Lucas Hartong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί την Επιτροπή να σταματήσει να 
αυξάνει τους προϋπολογισμούς των 
οργανισμών σε εποχή οικονομικής κρίσης, 
και να εξετάσει μάλιστα το ενδεχόμενο 
μείωσης της συνεισφοράς της Ένωσης σε 
αυτούς, ιδιαίτερα για τους οργανισμούς 
που έχουν ως κύριο αντικείμενο την 
έρευνα· καλεί επίσης τους οργανισμούς να 
μειώσουν το τρέχον κόστος τους και να 

3. καλεί την Επιτροπή να σταματήσει να 
αυξάνει τους προϋπολογισμούς των 
οργανισμών σε εποχή οικονομικής κρίσης, 
και να εξετάσει μάλιστα το ενδεχόμενο 
μείωσης της συνεισφοράς της Ένωσης σε 
αυτούς, ιδιαίτερα για τους οργανισμούς 
που έχουν ως κύριο αντικείμενο την 
έρευνα· ζητεί από τους οργανισμούς να 
μειώσουν το τρέχον κόστος τους και να 



AM\893008EL.doc 15/96 PE483.635v01-00

EL

καθιερώσουν μηχανισμούς που να 
δείχνουν με σαφήνεια τη χρήση και τη 
λογοδοσία για κάθε ευρώ, και να επιτύχουν 
σημαντικές εξοικονομήσεις ενωσιακών 
κονδυλίων· 

καθιερώσουν μηχανισμούς που να 
δείχνουν με σαφήνεια τη χρήση και τη 
λογοδοσία για κάθε ευρώ, και να επιτύχουν 
σημαντικές εξοικονομήσεις ενωσιακών 
κονδυλίων· 

Or. nl

Τροπολογία 24
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι το 2010 ορισμένοι 
οργανισμοί υπέβαλαν διορθωτικούς 
προϋπολογισμούς και πραγματοποίησαν 
μεταφορές πιστώσεων σε άλλο 
οικονομικό έτος ή σε άλλη γραμμή τους 
προϋπολογισμού· επισημαίνει ότι μερικοί 
από τους οργανισμούς αυτούς εξηγούν το 
σκοπό των πράξεων αυτών, για 
παράδειγμα το CDT και ο ERA· καλεί 
όλους τους οργανισμούς να αιτιολογούν 
συστηματικά τους διορθωτικούς 
προϋπολογισμούς και τις μεταφορές σε 
άλλες γραμμές και σε άλλα οικονομικά 
έτη, στην έκθεση για τους οριστικούς 
ετήσιους λογαριασμούς τους και στην 
ετήσια έκθεση δημοσιονομικής και 
χρηματοοικονομικής διαχείρισης·

4. καλεί τους οργανισμούς να αιτιολογούν 
συστηματικά τους διορθωτικούς 
προϋπολογισμούς και τις μεταφορές σε 
άλλες γραμμές και σε άλλα οικονομικά 
έτη, στην έκθεση για τους οριστικούς 
ετήσιους λογαριασμούς τους και στην 
ετήσια έκθεση δημοσιονομικής και 
χρηματοοικονομικής διαχείρισης·

Or. en

Τροπολογία 25
Lucas Hartong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι το 2010 ορισμένοι 
οργανισμοί υπέβαλαν διορθωτικούς 
προϋπολογισμούς και πραγματοποίησαν 
μεταφορές πιστώσεων σε άλλο οικονομικό 
έτος ή σε άλλη γραμμή τους 
προϋπολογισμού·  επισημαίνει ότι μερικοί 
από τους οργανισμούς αυτούς εξηγούν το 
σκοπό των πράξεων αυτών, για 
παράδειγμα το CDT και ο ERA·  καλεί 
όλους τους οργανισμούς να αιτιολογούν 
συστηματικά τους διορθωτικούς 
προϋπολογισμούς και τις μεταφορές σε 
άλλες γραμμές και σε άλλα οικονομικά 
έτη, στην έκθεση για τους οριστικούς 
ετήσιους λογαριασμούς τους και στην 
ετήσια έκθεση δημοσιονομικής και 
χρηματοοικονομικής διαχείρισης·

4. επισημαίνει ότι το 2010 ορισμένοι 
οργανισμοί υπέβαλαν διορθωτικούς 
προϋπολογισμούς και πραγματοποίησαν 
μεταφορές πιστώσεων σε άλλο οικονομικό 
έτος ή σε άλλη γραμμή τους 
προϋπολογισμού·  επισημαίνει ότι μερικοί 
από τους οργανισμούς αυτούς εξηγούν το 
σκοπό των πράξεων αυτών, για 
παράδειγμα το CDT και ο ERA·  ζητεί από
όλους τους οργανισμούς να αιτιολογούν 
συστηματικά τους διορθωτικούς 
προϋπολογισμούς και τις μεταφορές σε 
άλλες γραμμές και σε άλλα οικονομικά 
έτη, στην έκθεση για τους οριστικούς 
ετήσιους λογαριασμούς τους και στην 
ετήσια έκθεση δημοσιονομικής και 
χρηματοοικονομικής διαχείρισης·

Or. nl

Τροπολογία 26
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι ορισμένοι οργανισμοί 
δυσκολεύονται να εκτελέσουν έγκαιρα τον 
προϋπολογισμό τους και ότι 
αναλαμβάνονται υποχρεώσεις για έργα 
άσχετα με το οικονομικό έτος· το 
εκνευρίζει το γεγονός ότι σημαντικό 
μέρος του προϋπολογισμού διατίθεται στο 
τέλος του οικονομικού έτους· θεωρεί ότι 
αυτό αποτελεί ενδεχομένως ένδειξη πως 
τα κονδύλια της Ένωσης δαπανώνται, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, χωρίς να υπάρχει 
ανάγκη· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
και ιδιαίτερα από αυτούς τους ίδιους τους 
οργανισμούς να δώσουν πρόσθετες 
πληροφορίες και αιτιολογήσεις για τις 
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περιπτώσεις των CEDEFOP, CPVO, 
EFSA, EMSA, ENISA, ERA, 
EUROJUST και FRA, που διέθεσαν 
πάνω από το 25% του προϋπολογισμού 
τους το τελευταίο δίμηνο του 2010, 
καθώς και για τις περιπτώσεις των 
CEPOL, CPVO, FRONTEX και, πάλι, 
EMSA, που παρουσιάζουν διαρκώς 
υψηλά ποσοστά μεταφορών πιστώσεων 
σε επόμενα έτη, που πρέπει να 
ακυρωθούν·

Or. en

Τροπολογία 27
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4β. είναι ενοχλημένο από το γεγονός ότι 
στις περιπτώσεις των ECHA, ENISA, 
ERA, EUROFOUND, FRA, CEPOL, EU-
OSHA, EFSA, EUROJUST, ECDC, 
FRONTEX, OHIM, ο λόγος των 
πληρωτέων εξόδων προς τις μεταφορές 
σε επόμενο έτος ήταν μικρότερος από 
50% το 2010· ζητεί πρόσθετες 
πληροφορίες και αιτιολογήσεις από τους 
ανωτέρω οργανισμούς, δεδομένου ότι 
αυτό δείχνει πως περισσότερες από τις 
μισές μεταφορές πιστώσεων σε επόμενα 
έτη αφορούσαν δραστηριότητες που 
αναλήφθηκαν το επόμενο έτος, γεγονός 
που, όταν δεν δικαιολογείται, συνιστά 
παράβαση της αρχής της ετήσιας 
διάρκειας·

Or. en

Τροπολογία 28
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. διαπιστώνει και πάλι μεγάλο αριθμό 
μεταφορών και ακυρώσεων 
επιχειρησιακών πιστώσεων σε διάφορους 
οργανισμούς κατά το οικονομικό έτος 
2010· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στις 
ετήσιες εκθέσεις του για τους ετήσιους 
λογαριασμούς για το οικονομικό έτος 
2010 δεν αναφέρει το ύψος των 
πιστώσεων που μεταφέρθηκαν και/ή 
ακυρώθηκαν από τους οργανισμούς 
ECHA, EEA, EMSA και CEPOL·

5. διαπιστώνειe μεγάλο αριθμό μεταφορών 
και ακυρώσεων επιχειρησιακών 
πιστώσεων σε διάφορους οργανισμούς 
κατά το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 29
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. διαπιστώνει και πάλι μεγάλο αριθμό 
μεταφορών και ακυρώσεων 
επιχειρησιακών πιστώσεων σε διάφορους 
οργανισμούς κατά το οικονομικό έτος 
2010· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στις 
ετήσιες εκθέσεις του για τους ετήσιους 
λογαριασμούς για το οικονομικό έτος 
2010 δεν αναφέρει το ύψος των 
πιστώσεων που μεταφέρθηκαν και/ή 
ακυρώθηκαν από τους οργανισμούς 
ECHA, EEA, EMSA και CEPOL·

5. διαπιστώνει και πάλι μεγάλο αριθμό 
μεταφορών και ακυρώσεων 
επιχειρησιακών πιστώσεων σε διάφορους 
οργανισμούς κατά το οικονομικό έτος 
2010·

Or. en
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Τροπολογία 30
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. διαπιστώνει και πάλι μεγάλο αριθμό 
μεταφορών και ακυρώσεων 
επιχειρησιακών πιστώσεων σε διάφορους 
οργανισμούς κατά το οικονομικό έτος 
2010· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στις ετήσιες 
εκθέσεις του για τους ετήσιους 
λογαριασμούς για το οικονομικό έτος 2010 
δεν αναφέρει το ύψος των πιστώσεων που 
μεταφέρθηκαν και/ή ακυρώθηκαν από τους 
οργανισμούς ECHA, EEA, EMSA και 
CEPOL·

5. διαπιστώνει και πάλι μεγάλο αριθμό 
μεταφορών και ακυρώσεων 
επιχειρησιακών πιστώσεων σε διάφορους 
οργανισμούς κατά το οικονομικό έτος 
2010· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στις ετήσιες 
εκθέσεις του για τους ετήσιους 
λογαριασμούς για το οικονομικό έτος 2010 
δεν θεωρεί ότι το ύψος των πιστώσεων 
που μεταφέρθηκαν και/ή ακυρώθηκαν από 
τους οργανισμούς ECHA, EEA, EMSA και 
CEPOL είναι αρκετά σημαντικό για να 
αναφερθεί·

Or. fr

Τροπολογία 31
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι το υψηλό επίπεδο 
μεταφορών πιστώσεων φανερώνει γενικά 
αδυναμία του οργανισμού να διαχειριστεί 
μεγάλες αυξήσεις του προϋπολογισμού 
του· ζητεί να διαδραματίζουν μεγαλύτερο 
ρόλο στις μελλοντικές δημοσιονομικές 
αποφάσεις, η ικανότητα απορρόφησης 
και ο χρόνος που απαιτείται για την 
ανταπόκριση σε πρόσθετα καθήκοντα·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 32
Lucas Hartong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι το υψηλό επίπεδο 
μεταφορών πιστώσεων φανερώνει γενικά 
αδυναμία του οργανισμού να διαχειριστεί 
μεγάλες αυξήσεις του προϋπολογισμού 
του· ζητεί να διαδραματίζουν μεγαλύτερο 
ρόλο στις μελλοντικές δημοσιονομικές 
αποφάσεις, η ικανότητα απορρόφησης και 
ο χρόνος που απαιτείται για την 
ανταπόκριση σε πρόσθετα καθήκοντα· 

6. επισημαίνει ότι το υψηλό επίπεδο 
μεταφορών πιστώσεων φανερώνει γενικά 
αδυναμία του οργανισμού να διαχειριστεί 
μεγάλες αυξήσεις του προϋπολογισμού 
του· ζητεί να διαδραματίζουν μεγαλύτερο 
ρόλο στις μελλοντικές δημοσιονομικές 
αποφάσεις, η ικανότητα απορρόφησης και 
ο χρόνος που απαιτείται για την 
ανταπόκριση σε πρόσθετα καθήκοντα· 
ζητεί να προβλεφθεί μείωση του ετήσιου 
προϋπολογισμού για τον εν λόγω 
οργανισμό εάν δεν τηρηθούν οι 
διαρθρωτικές προϋποθέσεις·

Or. nl

Τροπολογία 33
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί τους οργανισμούς να 
βελτιώσουν τη διαχείριση των 
υποχρεώσεών τους, τον εσωτερικό 
σχεδιασμό τους και τη γενική πρόγνωση 
των εσόδων τους, προκειμένου να 
βελτιστοποιήσουν τα ποσοστά 
μεταφορών σε επόμενα έτη και 
ακυρώσεων, και τις δαπάνες τους· 
υπενθυμίζει στους οργανισμούς ότι πρέπει 
να βελτιώσουν περαιτέρω το σύστημα 
προγραμματισμού και παρακολούθησης 
και να κινούν τις διαδικασίες των 
συμβάσεων νωρίτερα μέσα στο 
οικονομικό έτος, ώστε να περιορίζεται η 
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ανάγκη για μεταφορές πιστώσεων· καλεί, 
ακόμα, την Επιτροπή να προσφέρει 
σχετική καθοδήγηση· ζητεί από την 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να 
δείχνει στο μέλλον μεγαλύτερη προσοχή 
κατά τη λήψη αποφάσεων για αυξήσεις 
του προϋπολογισμού ορισμένων 
οργανισμών, λαμβάνοντας υπόψη τον 
χρόνο που απαιτείται για την υλοποίηση 
νέων δραστηριοτήτων· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την πρόθεση του 
CEDEFOP να περιορίσει περαιτέρω τις 
μεταφορές πιστώσεων παρακολουθώντας 
με τη βοήθεια τυποποιημένων 
υποδειγμάτων την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού (αναλήψεις 
υποχρεώσεων, πληρωμές) και την πορεία 
των συμβάσεων· θεωρεί το μέτρο αυτό 
πρακτική που πρέπει να υιοθετήσουν και 
οι άλλοι οργανισμοί·

Or. en

Τροπολογία 34
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τους 
οργανισμούς να βελτιώσουν τον 
εσωτερικό προγραμματισμό και τη γενική 
πρόγνωση εσόδων τους, προκειμένου να 
μειώσουν τα υψηλά ποσοστά μεταφορών 
και ακυρώσεων αλλά και τις δαπάνες 
τους· υπενθυμίζει στους οργανισμούς ότι 
πρέπει να βελτιώσουν περαιτέρω το 
σύστημα προγραμματισμού και 
παρακολούθησης και να κινούν τις 
διαδικασίες των συμβάσεων νωρίτερα 
μέσα στο οικονομικό έτος, ώστε να 
περιορίζεται η ανάγκη για μεταφορές 
πιστώσεων· καλεί, ακόμα, την Επιτροπή 

διαγράφεται
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να προσφέρει σχετική καθοδήγηση·

Or. en

Τροπολογία 35
Lucas Hartong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τους 
οργανισμούς να βελτιώσουν τον εσωτερικό 
προγραμματισμό και τη γενική πρόγνωση 
εσόδων τους, προκειμένου να μειώσουν τα 
υψηλά ποσοστά μεταφορών και 
ακυρώσεων αλλά και τις δαπάνες τους· 
υπενθυμίζει στους οργανισμούς ότι πρέπει 
να βελτιώσουν περαιτέρω το σύστημα 
προγραμματισμού και παρακολούθησης 
και να κινούν τις διαδικασίες των 
συμβάσεων νωρίτερα μέσα στο οικονομικό 
έτος, ώστε να περιορίζεται η ανάγκη για 
μεταφορές πιστώσεων· καλεί, ακόμα, την 
Επιτροπή να προσφέρει σχετική 
καθοδήγηση·

7. ζητεί από τους οργανισμούς να 
βελτιώσουν τον εσωτερικό 
προγραμματισμό και τη γενική πρόγνωση 
εσόδων τους, προκειμένου να μειώσουν τα 
υψηλά ποσοστά μεταφορών και 
ακυρώσεων αλλά και τις δαπάνες τους· 
υπενθυμίζει στους οργανισμούς ότι πρέπει 
να βελτιώσουν περαιτέρω το σύστημα 
προγραμματισμού και παρακολούθησης 
και να κινούν τις διαδικασίες των 
συμβάσεων νωρίτερα μέσα στο οικονομικό 
έτος, ώστε να περιορίζεται η ανάγκη για 
μεταφορές πιστώσεων· καλεί, ακόμα, την 
Επιτροπή να ασκήσει αυστηρό έλεγχο στο 
πλαίσιο αυτό·

Or. nl

Τροπολογία 36
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί επίσης τους οργανισμούς να 
βελτιώσουν τη διαχείριση των 
υποχρεώσεών τους ώστε να 
ανταποκρίνονται στις πραγματικές 
ανάγκες· επισημαίνει ότι το υψηλό 
επίπεδο μεταφορών πιστώσεων 

διαγράφεται
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φανερώνει συχνά αδυναμία του 
οργανισμού να διαχειριστεί μεγάλες 
αυξήσεις του προϋπολογισμού του· 
διερωτάται μήπως θα ήταν πιο υπεύθυνο 
η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
να δείχνει στο μέλλον μεγαλύτερη 
προσοχή κατά τη λήψη αποφάσεων για 
αυξήσεις του προϋπολογισμού ορισμένων 
οργανισμών, λαμβάνοντας υπόψη τον 
χρόνο που απαιτείται για την υλοποίηση 
νέων δραστηριοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 37
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι ορισμένοι 
οργανισμοί, όπως ο EMA λόγω της 
διάρθρωσης των οικονομικών τους 
καταλήγουν γενικά να έχουν υψηλό 
ποσοστό μεταφορών πιστώσεων σε 
επόμενα έτη στο τέλος κάθε οικονομικού 
έτους· ζητεί από τους οργανισμούς να 
καθιερώσουν έναν γνήσιο μηχανισμό που 
να τους επιτρέπει να εκτιμούν έγκαιρα το 
επίπεδο των μεταφορών πιστώσεών τους· 
θεωρεί ότι ένας τέτοιος μηχανισμός έχει 
ουσιαστική σημασία για την εκτίμηση 
του κατά πόσο δικαιολογείται το επίπεδο 
των μεταφορών σε επόμενα έτη στο τέλος 
του έτους, και για την αξιολόγηση της 
ικανότητας των οργανισμών να 
διαχειρίζονται σωστά τον προϋπολογισμό 
τους·

Or. en
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Τροπολογία 38
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
πρόθεση του CEDEFOP να περιορίσει 
περαιτέρω τις μεταφορές πιστώσεων 
παρακολουθώντας με τη βοήθεια 
τυποποιημένων υποδειγμάτων την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού (αναλήψεις 
υποχρεώσεων, πληρωμές) και την πορεία 
των συμβάσεων· θεωρεί το μέτρο αυτό 
πρακτική που πρέπει να υιοθετήσουν και 
οι άλλοι οργανισμοί·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 39
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. ζητεί από την Επιτροπή και όλα τα 
μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία 
του προϋπολογισμού να υιοθετήσουν το 
συντομότερο δυνατόν τη σύσταση του 
Συμβουλίου για μια προσέγγιση του 
προϋπολογισμού από μηδενική βάση στην 
κατάρτιση των προϋπολογισμών των 
οργανισμών, πράγμα που σημαίνει ότι ο 
προϋπολογισμός κάθε οργανισμού θα 
καταρτίζεται χωρίς να λαμβάνονται 
υπόψη τα ιστορικά ποσά και θα 
καθορίζεται από τις επιμέρους ανάγκες 
κάθε οργανισμού·

Or. en
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Τροπολογία 40
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός των 
οργανισμών πρέπει να είναι 
ισοσκελισμένος· υπογραμμίζει ότι 
ορισμένοι οργανισμοί έχουν κέρδη από τις 
δραστηριότητές τους, τα οποία ενίοτε 
δημιουργούν πλεόνασμα· πιστεύει ότι για 
τους οργανισμούς που χρηματοδοτούνται 
πλήρως από τον προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης το πλεόνασμα του 
έτους ν πρέπει σαφώς να αφαιρείται από 
την εισφορά την Ένωσης για το έτος ν+1·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 41
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός των 
οργανισμών πρέπει να είναι 
ισοσκελισμένος· υπογραμμίζει ότι 
ορισμένοι οργανισμοί έχουν κέρδη από τις 
δραστηριότητές τους, τα οποία ενίοτε 
δημιουργούν πλεόνασμα· πιστεύει ότι για 
τους οργανισμούς που χρηματοδοτούνται 
πλήρως από τον προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης το πλεόνασμα του 
έτους ν πρέπει σαφώς να αφαιρείται από 
την εισφορά την Ένωσης για το έτος ν+1·

10. υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός των 
οργανισμών πρέπει να είναι 
ισοσκελισμένος· υπογραμμίζει ότι 
ορισμένοι οργανισμοί έχουν μεγαλύτερα 
έσοδα από τις δραστηριότητές τους, τα 
οποία ενίοτε δημιουργούν πλεόνασμα· 
ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει
ότι για τους οργανισμούς που 
χρηματοδοτούνται πλήρως από τον 
προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
το πλεόνασμα του έτους ν πρέπει σαφώς 
να αφαιρείται από την εισφορά την 
Ένωσης για το έτος ν+1, εφόσον αυτό δεν 
υπονομεύει τους στόχους που έχουν τεθεί 
για τους οργανισμούς··
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Or. en

Τροπολογία 42
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. ζητεί από τους οργανισμούς να 
εξετάσουν τις εσωτερικές διοικητικές 
διαδικασίες τους προκειμένου να 
μειώσουν τον διοικητικό φόρτο· 
επισημαίνει ειδικότερα τις διαδικασίες 
ανάθεσης συμβάσεων και προσλήψεων, 
οι οποίες επιδέχονται ενδεχομένως 
σημαντική συντόμευση·

Or. en

Τροπολογία 43
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. καλεί επιτακτικά τους οργανισμούς 
να εξετάζουν το διοικητικό κόστος τους 
σε σχέση με εκείνο των ομολόγων τους, 
κατά την κατάρτιση του μελλοντικού 
σχεδιασμού των πόρων τους, και να 
λαμβάνουν υπόψη τον συγκριτικό πίνακα 
βαθμών διοικητικού προσωπικού για τις 
μελλοντικές προσλήψεις σε τέτοιες 
θέσεις·

Or. en
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Τροπολογία 44
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί όλους τους δημοσιονομικούς 
παράγοντες να ανταποκρίνονται στα 
καθήκοντά τους, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του προϋπολογισμού, και να 
αιτιολογούν επαρκώς τα αιτήματά τους 
σχετικά με τους προϋπολογισμούς των 
οργανισμών (δηλ. αρχικό αίτημα για 
πιστώσεις, αυξήσεις, μειώσεις)·

12. καλεί όλους τους δημοσιονομικούς 
παράγοντες να ανταποκρίνονται στα 
καθήκοντά τους, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του προϋπολογισμού, και να 
αιτιολογούν επαρκώς τα αιτήματά τους 
σχετικά με τους προϋπολογισμούς των 
οργανισμών (δηλ. αρχικό αίτημα για 
πιστώσεις, αυξήσεις, μειώσεις)· θεωρεί ότι 
οι προϋπολογισμοί των οργανισμών θα 
πρέπει να βασίζονται στις πραγματικές 
τρέχουσες ανάγκες τους και να 
καταρτίζονται επομένως σε μηδενική 
βάση και όχι με βάση τις ανάγκες 
προηγούμενων ετών·

Or. en

Τροπολογία 45
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τους οργανισμούς να 
ελαχιστοποιήσουν τον αριθμό των 
καθυστερημένων πληρωμών με την 
επιβολή διορθωτικών μέτρων· εκφράζει 
κυρίως την ανησυχία του για το γεγονός
ότι οι καθυστερήσεις των πληρωμών 
αυξάνουν τον κίνδυνο να χρειαστεί να 
καταβληθούν τόκοι υπερημερίας και 
πρόστιμα, για τα οποία δεν προβλέπονται 
πιστώσεις στον προϋπολογισμό·

13. παροτρύνει τους οργανισμούς να 
ελαχιστοποιήσουν τον αριθμό των 
καθυστερημένων πληρωμών με την 
επιβολή διορθωτικών μέτρων· θεωρεί ότι 
οι καθυστερήσεις των πληρωμών 
αυξάνουν τον κίνδυνο να χρειαστεί να 
καταβληθούν τόκοι υπερημερίας και 
πρόστιμα, για τα οποία δεν προβλέπονται 
πιστώσεις στον προϋπολογισμό·

Or. en
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Τροπολογία 46
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί επίσης από τους οργανισμούς να 
παρέχουν ακριβή και πλήρη στοιχεία για 
τις εξαιρέσεις, σύμφωνα με το πρότυπο 
εσωτερικού ελέγχου Ν· 16;

14. ζητεί επίσης από τους οργανισμούς να 
παρέχουν στοιχεία για τις εξαιρέσεις, 
σύμφωνα με το πρότυπο εσωτερικού 
ελέγχου Ν· 16;

Or. en

Τροπολογία 47
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. επισημαίνει για άλλη μία φορά τις 
αδυναμίες στις διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων· εκφράζει την ανησυχία του 
για το ενδεχόμενο ότι το σύστημα
εσωτερικού ελέγχου δεν είναι αρκετά 
αποτελεσματικό ώστε να αποφεύγονται ή 
να εντοπίζονται συστηματικά σφάλματα 
που υπονομεύουν τη νομιμότητα και την 
κανονικότητα των συναλλαγών των 
οργανισμών·

15. επισημαίνει τις αδυναμίες στις 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων· καλεί 
τους οργανισμούς να αυξήσουν την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου ώστε να 
αποφεύγονται ή να εντοπίζονται 
συστηματικά σφάλματα που απειλούν τη 
νομιμότητα και την κανονικότητα των 
συναλλαγών των οργανισμών·

Or. en

Τροπολογία 48
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16



AM\893008EL.doc 29/96 PE483.635v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. ζητεί συνεπώς από τους οργανισμούς 
να ενισχύσουν τις διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων και ιδίως τη διαδικασία 
έγκρισης της ανάθεσης συμβάσεων στο 
επίπεδο των αποφάσεων χρηματοδότησης 
και των προγραμμάτων εργασίας·
επισημαίνει, για παράδειγμα, ότι στην 
περίπτωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας (ΕΜSA) η 
απουσία βασικών δεδομένων για την 
υποστήριξη της απόφασης 
χρηματοδότησης όσον αφορά τις 
προγραμματισμένες επιχειρησιακές 
συμβάσεις ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο 
την ισχύ της απόφασης του οργανισμού·

16. παροτρύνει τους οργανισμούς να 
ενισχύσουν τις διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων και ιδίως τη διαδικασία 
έγκρισης της ανάθεσης συμβάσεων στο 
επίπεδο των αποφάσεων χρηματοδότησης 
και των προγραμμάτων εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 49
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. ζητεί από τους οργανισμούς να 
περιλαμβάνουν στα ετήσια προγράμματα 
εργασίας τους σαφείς πληροφορίες σχετικά 
με το συνολικό ύψος των πιστώσεων που 
διατίθενται για τη σύναψη συμβάσεων και 
τον ενδεικτικό αριθμό και το είδος των 
συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν·
εκφράζει την ανησυχία του που στα 
ετήσια προγράμματα εργασίας των 
οργανισμών συχνά δεν αναφέρονται ρητά 
όλες οι πληροφορίες που ορίζονται στον 
δημοσιονομικό κανονισμό και στους 
κανόνες εφαρμογής του· επισημαίνει ότι 
αυτή η αδυναμία συναντάται κατά κύριο 
λόγο στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας (ΕMSA) και 
στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

17. ζητεί από τους οργανισμούς να 
περιλαμβάνουν στα ετήσια προγράμματα 
εργασίας τους σαφείς πληροφορίες σχετικά 
με το συνολικό ύψος των πιστώσεων που 
διατίθενται για τη σύναψη συμβάσεων και 
τον ενδεικτικό αριθμό και το είδος των 
συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν·
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Σιδηροδρόμων (ΕΟΣ)·

Or. en

Τροπολογία 50
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. ζητεί επίσης από τους οργανισμούς να 
εξασφαλίσουν ότι οι διαδικασίες με 
διαπραγμάτευση, οι οποίες θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο υπό αυστηρά 
καθορισμένους όρους, αναφέρονται 
εγκαίρως στο διοικητικό συμβούλιο, έτσι 
ώστε το τελευταίο να είναι πλήρως 
ενημερωμένο όσον αφορά το εύρος αυτών 
των διαδικασιών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 51
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ζητεί από τους οργανισμούς να 
συντάξουν πολυετή στρατηγικά 
προγράμματα και κατευθυντήριες 
γραμμές, προσαρμοσμένα στις 
ιδιαιτερότητες των δραστηριοτήτων τους· 
θεωρεί σημαντικό αυτός ο πολυετής 
προγραμματισμός των δραστηριοτήτων 
(στόχων και τρόπων επίτευξής τους) να 
συνδέεται με πολυετή προγραμματισμό 
των πόρων (προϋπολογισμού και 
προσωπικού ιδίως) και αυτό να 
αντανακλάται σαφώς στο ετήσιο 

22. παροτρύνει τους οργανισμούς να 
συντάξουν πολυετή στρατηγικά 
προγράμματα ή κατευθυντήριες γραμμές, 
προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες των 
δραστηριοτήτων τους· θεωρεί σημαντικό 
αυτός ο πολυετής προγραμματισμός των 
δραστηριοτήτων (στόχων και τρόπων 
επίτευξής τους) να συνδέεται με πολυετή 
προγραμματισμό των πόρων 
(προϋπολογισμού και προσωπικού ιδίως) 
και αυτό να αντανακλάται σαφώς στο 
ετήσιο πρόγραμμα εργασίας· ζητεί επίσης 
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πρόγραμμα εργασίας· ζητεί επίσης από 
τους οργανισμούς να προβαίνουν σε 
διαβούλευση με το Κοινοβούλιο όσον 
αφορά αυτό το θέμα·

από τους οργανισμούς να προβαίνουν σε 
διαβούλευση με το Κοινοβούλιο όσον 
αφορά αυτό το θέμα·

Or. en

Τροπολογία 52
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. ζητεί ιδίως, οι οργανισμοί να 
αναλάβουν δράση ώστε να διασφαλίσουν 
ότι το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας τους 
είναι πλήρες και ότι περιέχει όλες τις 
απαιτούμενες πληροφορίες (πχ 
πληροφορίες σχετικά με όλες τις 
δραστηριότητες του οργανισμού και 
σχετικά με τους πόρους που προβλέπονται 
ανά δραστηριότητα)·

25. ζητεί ιδίως, οι οργανισμοί να 
αναλάβουν δράση ώστε να διασφαλίσουν 
ότι το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας τους 
είναι πλήρες και ότι περιέχει όλες τις 
απαιτούμενες πληροφορίες (πχ 
πληροφορίες σχετικά με όλες τις 
δραστηριότητες του οργανισμού και 
σχετικά με τους πόρους που προβλέπονται 
ανά δραστηριότητα) και επιπλέον 
περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες 
και εκτιμήσεις σχετικά με τις πιστώσεις 
που μεταφέρονται στο επόμενο έτος·

Or. en

Τροπολογία 53
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκφράζει την ανησυχία του που η
ανάθεση της ευθύνης για την προετοιμασία 
και έγκριση του ετήσιου προγράμματος 
εργασίας δεν αναφέρεται στην ιδρυτική 
απόφαση ορισμένων οργανισμών (π.χ. 
στον EUROJUST)· θεωρεί ότι αυτό 

27. παροτρύνει τους οργανισμούς να 
υποβάλλουν στην αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση της 
ευθύνης για την προετοιμασία και έγκριση 
του ετήσιου προγράμματος εργασίας ·
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ενδέχεται να οδηγήσει σε σύγχυση και 
έλλειψη οικειοποίησης όσον αφορά την 
προετοιμασία και την έγκριση του 
ετήσιου προγράμματος εργασίας· καλεί, 
ως εκ τούτου, τους ενδιαφερόμενους 
οργανισμούς να αντιμετωπίσουν ταχέως 
αυτήν την ανεπάρκεια και να 
ενημερώσουν την αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που 
ελήφθησαν σχετικά·

Or. en

Τροπολογία 54
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκφράζει την ανησυχία του που η 
ανάθεση της ευθύνης για την προετοιμασία 
και έγκριση του ετήσιου προγράμματος 
εργασίας δεν αναφέρεται στην ιδρυτική 
απόφαση ορισμένων οργανισμών (π.χ. 
στον EUROJUST)· θεωρεί ότι αυτό 
ενδέχεται να οδηγήσει σε σύγχυση και 
έλλειψη οικειοποίησης όσον αφορά την 
προετοιμασία και την έγκριση του ετήσιου
προγράμματος εργασίας· καλεί, ως εκ 
τούτου, τους ενδιαφερόμενους 
οργανισμούς να αντιμετωπίσουν ταχέως 
αυτήν την ανεπάρκεια και να 
ενημερώσουν την αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που 
ελήφθησαν σχετικά·

27. εκφράζει την ανησυχία του που η 
ανάθεση της ευθύνης για την προετοιμασία 
και έγκριση του ετήσιου προγράμματος 
εργασίας δεν αναφέρεται στην ιδρυτική 
απόφαση ορισμένων οργανισμών (π.χ. 
στον EUROJUST)· θεωρεί ότι αυτό 
ενδέχεται να οδηγήσει σε σύγχυση και 
έλλειψη οικειοποίησης όσον αφορά την
προετοιμασία και την έγκριση του ετήσιου 
προγράμματος εργασίας· αναμένει την 
πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την 
τροποποίηση της νομικής βάσης·

Or. fr

Τροπολογία 55
Edit Herczog
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. ζητεί από τους οργανισμούς να 
τυποποιήσουν τη δομή των ετησίων 
εκθέσεων δραστηριοτήτων τους σύμφωνα 
με τον μορφότυπο που χρησιμοποιείται 
από τις γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής 
(ΓΔ) και, να παρέχουν, κατά συνέπεια, 
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του 
ετήσιου προγράμματος εργασίας τους, του 
σχεδίου προϋπολογισμού τους και του 
σχεδίου πολιτικής προσωπικού, των 
συστημάτων διαχείρισης και εσωτερικού 
ελέγχου, των ευρημάτων 
εσωτερικού/εξωτερικού λογιστικού 
ελέγχου, της παρακολούθησης των 
συστάσεων λογιστικού ελέγχου, της 
σύστασης απαλλαγής και της δήλωσης 
αξιοπιστίας του εκτελεστικού διευθυντή· 
ζητεί επίσης από τους οργανισμούς να 
περιλαμβάνουν στην ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων τους πληροφορίες που 
προκύπτουν από τα δημοσιονομικά δελτία 
τους και από την έκθεση σχετικά με τη 
δημοσιονομική και χρηματοδοτική 
διαχείριση που προβλέπεται στο πλαίσιο 
της διαδικασίας απαλλαγής, υπό τον όρο 
ότι τηρούνται οι χρονικοί περιορισμοί που 
σχετίζονται με την προετοιμασία των 
ετησίων ενοποιημένων λογαριασμών της 
Ένωσης·

28. παροτρύνει τους οργανισμούς να 
τυποποιήσουν τη δομή των ετησίων 
εκθέσεων δραστηριοτήτων τους σύμφωνα 
με τον μορφότυπο που χρησιμοποιείται 
από τις γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής 
(ΓΔ) και, να παρέχουν, κατά συνέπεια, 
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του 
ετήσιου προγράμματος εργασίας τους, του 
σχεδίου προϋπολογισμού τους και του 
σχεδίου πολιτικής προσωπικού, των 
συστημάτων διαχείρισης και εσωτερικού 
ελέγχου, των ευρημάτων 
εσωτερικού/εξωτερικού λογιστικού 
ελέγχου, της παρακολούθησης των 
συστάσεων λογιστικού ελέγχου, της 
σύστασης απαλλαγής και της δήλωσης 
αξιοπιστίας του εκτελεστικού διευθυντή· 
ζητεί επίσης από τους οργανισμούς να 
περιλαμβάνουν στην ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων τους πληροφορίες που 
προκύπτουν από τα δημοσιονομικά δελτία 
τους και από την έκθεση σχετικά με τη 
δημοσιονομική και χρηματοδοτική 
διαχείριση που προβλέπεται στο πλαίσιο 
της διαδικασίας απαλλαγής, υπό τον όρο 
ότι τηρούνται οι χρονικοί περιορισμοί που 
σχετίζονται με την προετοιμασία των 
ετησίων ενοποιημένων λογαριασμών της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 56
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. ζητεί από τους οργανισμούς να 28. ζητεί από τους οργανισμούς να 
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τυποποιήσουν τη δομή των ετησίων 
εκθέσεων δραστηριοτήτων τους σύμφωνα 
με τον μορφότυπο που χρησιμοποιείται 
από τις γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής 
(ΓΔ) και, να παρέχουν, κατά συνέπεια, 
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του 
ετήσιου προγράμματος εργασίας τους, του 
σχεδίου προϋπολογισμού τους και του 
σχεδίου πολιτικής προσωπικού, των 
συστημάτων διαχείρισης και εσωτερικού 
ελέγχου, των ευρημάτων 
εσωτερικού/εξωτερικού λογιστικού 
ελέγχου, της παρακολούθησης των 
συστάσεων λογιστικού ελέγχου, της 
σύστασης απαλλαγής και της δήλωσης 
αξιοπιστίας του εκτελεστικού διευθυντή· 
ζητεί επίσης από τους οργανισμούς να 
περιλαμβάνουν στην ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων τους πληροφορίες που 
προκύπτουν από τα δημοσιονομικά δελτία 
τους και από την έκθεση σχετικά με τη 
δημοσιονομική και χρηματοδοτική 
διαχείριση που προβλέπεται στο πλαίσιο 
της διαδικασίας απαλλαγής, υπό τον όρο 
ότι τηρούνται οι χρονικοί περιορισμοί που 
σχετίζονται με την προετοιμασία των 
ετησίων ενοποιημένων λογαριασμών της 
Ένωσης·

τυποποιήσουν τη δομή των ετησίων 
εκθέσεων δραστηριοτήτων τους σύμφωνα 
με τον μορφότυπο που χρησιμοποιείται 
από τις γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής 
(ΓΔ) και, να παρέχουν, κατά συνέπεια, 
λεπτομερείς και πλήρεις πληροφορίες 
σχετικά με την εφαρμογή του ετήσιου 
προγράμματος εργασίας τους, του σχεδίου 
προϋπολογισμού τους και του σχεδίου 
πολιτικής προσωπικού, τους δείκτες 
δημοσιονομικής διαχείρισης, όπως οι 
δαπάνες στο τέλος του έτους (δηλ. οι 
αναλήψεις υποχρεώσεων του οργανισμού 
στο τελευταίο τρίμηνο του έτους), τα 
συστήματα διαχείρισης και εσωτερικού 
ελέγχου, τα ευρήματα 
εσωτερικού/εξωτερικού λογιστικού 
ελέγχου, την παρακολούθηση των 
συστάσεων λογιστικού ελέγχου, τη 
σύσταση απαλλαγής και τη δήλωση
αξιοπιστίας του εκτελεστικού διευθυντή· 
ζητεί επίσης από τους οργανισμούς να 
περιλαμβάνουν στην ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων τους πληροφορίες που 
προκύπτουν από τα δημοσιονομικά δελτία 
τους και από την έκθεση σχετικά με τη 
δημοσιονομική και χρηματοδοτική 
διαχείριση που προβλέπεται στο πλαίσιο 
της διαδικασίας απαλλαγής, υπό τον όρο 
ότι τηρούνται οι χρονικοί περιορισμοί που 
σχετίζονται με την προετοιμασία των 
ετησίων ενοποιημένων λογαριασμών της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 57
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ζητεί η διάρθρωση της ετήσιας 
έκθεσης δραστηριοτήτων κάθε οργανισμού 

29. ζητεί από την Επιτροπή να 
καταρτίσει ενδεικτικό υπόδειγμα σε 
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να περιλαμβάνει ορισμένα κοινά στοιχεία 
με βάση βέλτιστες πρακτικές των 
οργανισμών, έτσι ώστε να διευκολύνεται η 
σύγκριση των εκθέσεων· σε αυτό το 
πλαίσιο ζητεί από την Επιτροπή να 
αναπτύξει σε συνεργασία με τους 
οργανισμούς ενδεικτικό πρότυπο·

συνεργασία με τους οργανισμούς, 
προκειμένου να προβλέπεται να 
περιλαμβάνει η διάρθρωση της ετήσιας 
έκθεσης δραστηριοτήτων κάθε οργανισμού 
ορισμένα κοινά στοιχεία με βάση 
βέλτιστες πρακτικές των οργανισμών, έτσι 
ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση των 
εκθέσεων·

Or. en

Τροπολογία 58
Lucas Hartong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. ζητεί από τους οργανισμούς να 
εκπονήσουν και να παρουσιάσουν 
συνολική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 
και της απόδοσής τους, κατόπιν ανάθεσης 
από την Επιτροπή και να δημοσιεύσουν 
την έκθεση αυτή στην ιστοσελίδα τους· 
στη συνέχεια θα πρέπει να ζητηθεί από τα 
διοικητικά συμβούλια των οργανισμών να 
καταρτίσουν οδικό χάρτη με βάση τα 
συμπεράσματα αυτών των αξιολογήσεων 
και να υποβάλλουν εκθέσεις ανά διετία
σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται·

34. ζητεί από τους οργανισμούς να 
εκπονήσουν και να παρουσιάσουν ανά 
διετία συνολική αξιολόγηση των 
δραστηριοτήτων και της απόδοσής τους, 
κατόπιν ανάθεσης από την Επιτροπή, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και/ή το 
Ελεγκτικό Συνέδριο και να δημοσιεύσουν 
την έκθεση αυτή στην ιστοσελίδα τους· 
στη συνέχεια θα πρέπει να ζητηθεί από 
τους οργανισμούς να καταρτίσουν οδικό 
χάρτη με βάση τα συμπεράσματα αυτών 
των αξιολογήσεων και να υποβάλλουν 
ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο 
που σημειώνεται·

Or. nl

Τροπολογία 59
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. ζητεί από τους οργανισμούς να 
εκπονήσουν και να παρουσιάσουν 
συνολική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 
και της απόδοσής τους, κατόπιν ανάθεσης 
από την Επιτροπή και να δημοσιεύσουν 
την έκθεση αυτή στην ιστοσελίδα τους· 
στη συνέχεια θα πρέπει να ζητηθεί από τα 
διοικητικά συμβούλια των οργανισμών να 
καταρτίσουν οδικό χάρτη με βάση τα 
συμπεράσματα αυτών των αξιολογήσεων 
και να υποβάλλουν εκθέσεις ανά διετία 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται·

34. ζητεί από τους οργανισμούς να 
εκπονήσουν και να παρουσιάσουν 
συνολική αξιολόγηση των 
δραστηριοτήτων, της απόδοσης και της 
αποτελεσματικότητάς τους, κατόπιν 
ανάθεσης από την Επιτροπή και να 
δημοσιεύσουν την έκθεση αυτή στην 
ιστοσελίδα τους· στη συνέχεια θα πρέπει 
να ζητηθεί από τα διοικητικά συμβούλια 
των οργανισμών να καταρτίσουν οδικό 
χάρτη με βάση τα συμπεράσματα αυτών 
των αξιολογήσεων και να υποβάλλουν 
εκθέσεις ανά διετία σχετικά με την πρόοδο 
που σημειώνεται·

Or. en

Τροπολογία 60
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 
96 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού 
κανονισμού πλαίσιο, ζητείται από τους 
οργανισμούς να υποβάλλουν στην αρμόδια 
για την απαλλαγή αρχή έκθεση σχετικά με 
τα μέτρα που έχουν ληφθεί, με βάση τις 
παρατηρήσεις και τις συστάσεις που 
έχουν γίνει από την αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή στις προηγούμενες 
εκθέσεις της σχετικά με την απαλλαγή·

35. υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 
96 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού 
κανονισμού πλαισίου, ζητείται από τους 
οργανισμούς να υποβάλλουν στην αρμόδια 
για την απαλλαγή αρχή έκθεση σχετικά με 
τα μέτρα που έχουν ληφθεί υπό το φως 
των παρατηρήσεων και των συστάσεων
που έχουν γίνει από την αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή στις προηγούμενες 
εκθέσεις της σχετικά με την απαλλαγή·

Or. en

Τροπολογία 61
Monica Luisa Macovei
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. επισημαίνει ότι η αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή δεν έχει λάβει, για το 
οικονομικό έτος 2010, την έκθεση που 
ορίζει το άρθρο 96 από έξι οργανισμούς: 
τους EASA, EMEA, EMCDDA, 
EURATOM, EUROFOUND και GSA· 
ζητεί, επομένως, από τους εν λόγω 
οργανισμούς να υποβάλουν αμέσως τις 
εκθέσεις αυτές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 62
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. επισημαίνει ότι η αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή δεν έχει λάβει, για το 
οικονομικό έτος 2010, την έκθεση που 
ορίζει το άρθρο 96 από έξι οργανισμούς: 
τους EASA, EMEA, EMCDDA, 
EURATOM, EUROFOUND και GSA· 
ζητεί, επομένως, από τους εν λόγω 
οργανισμούς να υποβάλουν αμέσως τις 
εκθέσεις αυτές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 63
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 36



PE483.635v01-00 38/96 AM\893008EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

36. επισημαίνει ότι η αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή δεν έχει λάβει, για το 
οικονομικό έτος 2010, την έκθεση που 
ορίζει το άρθρο 96 από έξι οργανισμούς: 
τους EASA, EMEA, EMCDDA, 
EURATOM, EUROFOUND και GSA· 
ζητεί, επομένως, από τους εν λόγω 
οργανισμούς να υποβάλουν αμέσως τις 
εκθέσεις αυτές·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 64
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

37. εκφράζει τη λύπη του που οι 
πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τους 
οργανισμούς στις εκθέσεις που ορίζει το 
άρθρο 96 προέρχονται από τους ίδιους 
τους οργανισμούς και ότι, κατά συνέπεια 
δεν μπορεί να πιστοποιηθεί ούτε και να 
ληφθεί ως δεδομένη η ακρίβεια των 
ισχυρισμών τους· ζητεί κατά συνέπεια 
από τη διοργανική ομάδα εργασίας 
σχετικά με τους οργανισμούς να εξετάσει 
την πρόσθεση μιας διάταξης σχετικά με 
την δημιουργία και εφαρμογή ενός 
μηχανισμού ελέγχου των πληροφοριών 
που παρέχουν οι οργανισμοί στην έκθεση 
του άρθρου 96, έτσι ώστε να μπορεί η 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή να είναι 
σίγουρη σχετικά με την εγκυρότητα των 
πληροφοριών που λαμβάνει και να είναι 
δυνατή η ενδελεχής παρακολούθηση των 
παρατηρήσεων και των συστάσεων στις 
οποίες έχει προβεί το Κοινοβούλιο στα 
προηγούμενα ψηφίσματα απαλλαγής του·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 65
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. ζητεί από τους οργανισμούς να 
παράσχουν, μέσω των ιστοσελίδων τους, 
τις αναγκαίες πληροφορίες για να 
διασφαλίσουν τη διαφάνεια, και ιδίως τη 
δημοσιονομική διαφάνεια· ζητεί ιδίως από 
τους οργανισμούς να δημοσιεύουν στην 
ιστοσελίδα τους κατάλογο όλων των 
συμβάσεων που ανατέθηκαν τα 
προηγούμενα τρία χρόνια και κατάλογο 
των μελών των διοικητικών συμβουλίων 
τους μαζί με τη δήλωση των 
συμφερόντων τους· ζητεί από την 
Επιτροπή να συνεχίσει της προσπάθειές 
της να καταστήσει τις πληροφορίες αυτές 
πλήρως προσβάσιμες και να τις 
ενσωματώσει στο σύστημά της για τη 
δημοσιονομική διαφάνεια·

40. παροτρύνει τους οργανισμούς να 
παράσχουν, μέσω των ιστοσελίδων τους, 
τις αναγκαίες πληροφορίες για να 
διασφαλίσουν τη διαφάνεια, και ιδίως τη 
δημοσιονομική διαφάνεια· ζητεί από την 
Επιτροπή να συνεχίσει της προσπάθειές 
της να καταστήσει τις πληροφορίες αυτές 
πλήρως προσβάσιμες και να τις 
ενσωματώσει στο σύστημά της για τη 
δημοσιονομική διαφάνεια·

Or. en

Τροπολογία 66
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 40

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

40. ζητεί από τους οργανισμούς να 
παράσχουν, μέσω των ιστοσελίδων τους, 
τις αναγκαίες πληροφορίες για να 
διασφαλίσουν τη διαφάνεια, και ιδίως τη 
δημοσιονομική διαφάνεια· ζητεί ιδίως από 
τους οργανισμούς να δημοσιεύουν στην 

40. ζητεί από τους οργανισμούς να 
παράσχουν, μέσω των ιστοσελίδων τους, 
τις αναγκαίες πληροφορίες για να 
διασφαλίσουν τη διαφάνεια, και ιδίως τη 
δημοσιονομική διαφάνεια· ζητεί ιδίως από 
τους οργανισμούς να δημοσιεύουν στην 
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ιστοσελίδα τους κατάλογο όλων των 
συμβάσεων που ανατέθηκαν τα 
προηγούμενα τρία χρόνια και κατάλογο 
των μελών των διοικητικών συμβουλίων 
τους μαζί με τη δήλωση των συμφερόντων 
τους· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει 
της προσπάθειές της να καταστήσει τις 
πληροφορίες αυτές πλήρως προσβάσιμες 
και να τις ενσωματώσει στο σύστημά της 
για τη δημοσιονομική διαφάνεια·

ιστοσελίδα τους κατάλογο όλων των 
συμβάσεων που ανατέθηκαν τα 
προηγούμενα τρία χρόνια και κατάλογο 
των μελών των διοικητικών συμβουλίων 
τους μαζί με τη δήλωση των συμφερόντων 
τους, καθώς και κατάλογο όλων των 
επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε 
συμβάσεις συμπράξεων δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα ή έχουν άλλου είδους 
εμπορικές σχέσεις με τους οργανισμούς·
ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει της 
προσπάθειές της να καταστήσει τις 
πληροφορίες αυτές πλήρως προσβάσιμες 
και να τις ενσωματώσει στο σύστημά της 
για τη δημοσιονομική διαφάνεια·

Or. en

Τροπολογία 67
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. ζητεί από τους οργασμούς να 
ενισχύσουν τη συμμετοχή των βασικών 
ενδιαφερόμενων μερών 
(συμπεριλαμβανομένου του 
Κοινοβουλίου) στον ετήσιο σχεδιασμό 
τους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 68
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 42

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

42. ζητεί από τους οργασμούς να 42. ζητεί από τους οργασμούς να 
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ενισχύσουν τη συμμετοχή των βασικών 
ενδιαφερόμενων μερών 
(συμπεριλαμβανομένου του 
Κοινοβουλίου) στον ετήσιο σχεδιασμό 
τους·

ενισχύσουν τη συμμετοχή των 
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και 
ειδικότερα του Κοινοβουλίου στον ετήσιο 
σχεδιασμό τους·

Or. fr

Τροπολογία 69
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
τις καταγγελίες για σύγκρουση 
συμφερόντων εντός των οργανισμών 
και/ή το διοικητικό συμβούλιο και ιδίως 
στους οργανισμούς EASA, EEA και 
EFSA;

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 70
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
τις καταγγελίες για σύγκρουση 
συμφερόντων εντός των οργανισμών 
και/ή το διοικητικό συμβούλιο και ιδίως 
στους οργανισμούς EASA, EEA και 
EFSA;

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 71
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για 
τις καταγγελίες για σύγκρουση 
συμφερόντων εντός των οργανισμών και/ή 
το διοικητικό συμβούλιο και ιδίως στους 
οργανισμούς EASA, EEA και EFSA;

43. καλεί τους οργανισμούς να 
υιοθετήσουν αποτελεσματικές 
διαδικασίες για τον κατάλληλο χειρισμό 
καταγγελιών για σύγκρουση συμφερόντων 
εντός των οργανισμών και/ή του 
διοικητικού συμβουλίου, ιδίως στους 
οργανισμούς EASA, EEA και EFSA

Or. en

Τροπολογία 72
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 43 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

43α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πρωτοβουλία ορισμένων οργανισμών 
όπως για παράδειγμα η κοινοτική 
υπηρεσία ελέγχου της αλιείας, ο τομέας 
εσωτερικού ελέγχου της οποίας ανέπτυξε 
εσωτερικό κύκλο κατάρτισης ο οποίος 
παρέχει στον οργανισμό την αναγκαία 
κατάρτιση σε ζητήματα δεοντολογίας και 
ακεραιότητας· εκφράζει ιδιαίτερα την 
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η 
εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλο το 
προσωπικό, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η γνώση των 
δεοντολογικών και οργανωτικών αξιών, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τη δεοντολογική 
συμπεριφορά, την αποφυγή των 
συγκρούσεων συμφερόντων, την πρόληψη 
της απάτης και την καταγγελία 
παρατυπιών·
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Or. en

Τροπολογία 73
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. ζητεί από τους οργανισμούς να 
καταγράφουν και να αξιολογούν τα 
συστήματα ελέγχου τους έτσι ώστε να 
αποτρέπουν τη σύγκρουση συμφερόντων 
ανάμεσα στου προσωπικό τους και τους 
εμπειρογνώμονες που εργάζονται στον 
εκάστοτε οργανισμό· ζητεί, επιπλέον, από 
το διοικητικό συμβούλιο των οργανισμών 
να εγκρίνουν και να εφαρμόζουν 
αυστηρότατους κανόνες και μηχανισμούς 
ελέγχου στα μέλη τους έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η πλήρης ανεξαρτησία τους 
από προσωπικά συμφέροντα· υπενθυμίζει 
για μία ακόμη φορά ότι συνιστά πλήγμα 
για το γόητρο ενός οργανισμού όταν 
αυτός τίθεται υπό αμφισβήτηση λόγω 
σύγκρουσης συμφερόντων και ότι αυτό 
έχει αρνητικό αντίκτυπο και στο γόητρο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

44. ζητεί από τους οργανισμούς να 
καταγράφουν και να αξιολογούν τα 
συστήματα ελέγχου τους έτσι ώστε να 
αποτρέπουν τη σύγκρουση συμφερόντων 
ανάμεσα στου προσωπικό τους και τους 
εμπειρογνώμονες που εργάζονται στον 
εκάστοτε οργανισμό· ζητεί, επιπλέον, από 
το διοικητικό συμβούλιο των οργανισμών 
να εγκρίνουν και να εφαρμόζουν 
αυστηρότατους κανόνες και μηχανισμούς 
ελέγχου στα μέλη τους έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η πλήρης ανεξαρτησία τους 
από προσωπικά συμφέροντα·

Or. en

Τροπολογία 74
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 44

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

44. ζητεί από τους οργανισμούς να 
καταγράφουν και να αξιολογούν τα 
συστήματα ελέγχου τους έτσι ώστε να 
αποτρέπουν τη σύγκρουση συμφερόντων 

44. ζητεί από τους οργανισμούς να 
καταγράφουν και να αξιολογούν τα 
συστήματα ελέγχου τους έτσι ώστε να 
αποτρέπουν τη σύγκρουση συμφερόντων 
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ανάμεσα στου προσωπικό τους και τους 
εμπειρογνώμονες που εργάζονται στον 
εκάστοτε οργανισμό· ζητεί, επιπλέον, από 
το διοικητικό συμβούλιο των οργανισμών 
να εγκρίνουν και να εφαρμόζουν 
αυστηρότατους κανόνες και μηχανισμούς 
ελέγχου στα μέλη τους έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η πλήρης ανεξαρτησία τους 
από προσωπικά συμφέροντα· υπενθυμίζει 
για μία ακόμη φορά ότι συνιστά πλήγμα 
για το γόητρο ενός οργανισμού όταν 
αυτός τίθεται υπό αμφισβήτηση λόγω 
σύγκρουσης συμφερόντων και ότι αυτό 
έχει αρνητικό αντίκτυπο και στο γόητρο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ανάμεσα στου προσωπικό τους και τους 
εμπειρογνώμονες που εργάζονται στον 
εκάστοτε οργανισμό· ζητεί, επιπλέον, από 
το διοικητικό συμβούλιο των οργανισμών 
να εγκρίνουν και να εφαρμόζουν 
αυστηρότατους κανόνες και μηχανισμούς 
ελέγχου στα μέλη τους έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η πλήρης ανεξαρτησία τους 
από προσωπικά συμφέροντα·

Or. fr

Τροπολογία 75
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. υπενθυμίζει ότι ο Ευρωπαίος 
Διαμεσολαβητής άσκησε κριτική στον 
EFSA σχετικά με τον τρόπο που εκτιμά 
τις ενδεχόμενες συγκρούσεις 
συμφερόντων και σχετικά με περιπτώσεις 
μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα· 
εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με το 
ενδεχόμενο της αντιμετώπισης 
παρόμοιων καταστάσεων και σε άλλους 
οργανισμούς και σχετικά με το 
ενδεχόμενο της αδυναμίας τερματισμού 
και πρόληψης καταστάσεων σύγκρουσης 
συμφερόντων·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 76
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. υπενθυμίζει ότι ο Ευρωπαίος 
Διαμεσολαβητής άσκησε κριτική στον 
EFSA σχετικά με τον τρόπο που εκτιμά τις 
ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων 
και σχετικά με περιπτώσεις μεταπήδησης 
στον ιδιωτικό τομέα· εκφράζει την 
ανησυχία του σχετικά με το ενδεχόμενο 
της αντιμετώπισης παρόμοιων 
καταστάσεων και σε άλλους οργανισμούς 
και σχετικά με το ενδεχόμενο της 
αδυναμίας τερματισμού και πρόληψης 
καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων·

45. υπενθυμίζει ότι ο Ευρωπαίος 
Διαμεσολαβητής άσκησε κριτική στον 
EFSA σχετικά με τον τρόπο που εκτιμά τις 
ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων 
και σχετικά με περιπτώσεις μεταπήδησης 
στον ιδιωτικό τομέα·

Or. en

Τροπολογία 77
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 45

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

45. υπενθυμίζει ότι ο Ευρωπαίος 
Διαμεσολαβητής άσκησε κριτική στον 
EFSA σχετικά με τον τρόπο που εκτιμά τις 
ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων 
και σχετικά με περιπτώσεις μεταπήδησης 
στον ιδιωτικό τομέα· εκφράζει την 
ανησυχία του σχετικά με το ενδεχόμενο 
της αντιμετώπισης παρόμοιων 
καταστάσεων και σε άλλους οργανισμούς 
και σχετικά με το ενδεχόμενο της 
αδυναμίας τερματισμού και πρόληψης 
καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων·

45. υπενθυμίζει ότι ο Ευρωπαίος 
Διαμεσολαβητής άσκησε κριτική στον 
EFSA σχετικά με τον τρόπο που εκτιμά τις 
ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων 
και σχετικά με περιπτώσεις μεταπήδησης 
στον ιδιωτικό τομέα· καλεί τους άλλους 
οργανισμούς που ενδέχεται να 
αντιμετωπίσουν παρόμοιες καταστάσεις 
να καθιερώσουν αποτελεσματικές 
διαδικασίες για τον εντοπισμό και την 
πρόληψη καταστάσεων σύγκρουσης 
συμφερόντων·

Or. en
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Τροπολογία 78
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. ζητεί, για αυτόν τον λόγο, από τους 
οργανισμούς να παράσχουν στο 
Κοινοβούλιο λεπτομερή εικόνα των 
κριτηρίων και των μηχανισμών ελέγχου 
που εφαρμόζονται για την αποφυγή 
περιπτώσεων "μεταπήδησης" στον 
ιδιωτικό τομέα και για τον τερματισμό 
υφιστάμενων συγκρούσεων συμφερόντων· 
στις περιπτώσεις που αυτό το καθήκον 
διασφαλίζεται από κοινού με τους 
αρμόδιους σε εθνικό επίπεδο, ζητεί από 
τους οργανισμούς να διευκρινίσουν τον 
κοινό αυτό ρόλο έτσι ώστε να 
αποφευχθούν τα κενά όσον αφορά την 
αρμοδιότητα σε περιπτώσεις σύγκρουσης 
συμφερόντων·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 79
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. ζητεί, για αυτόν τον λόγο, από τους 
οργανισμούς να παράσχουν στο 
Κοινοβούλιο λεπτομερή εικόνα των 
κριτηρίων και των μηχανισμών ελέγχου
που εφαρμόζονται για την αποφυγή 
περιπτώσεων μεταπήδησης στον ιδιωτικό 
τομέα και για τον τερματισμό 
υφιστάμενων συγκρούσεων συμφερόντων· 
στις περιπτώσεις που αυτό το καθήκον 
διασφαλίζεται από κοινού με τους 
αρμόδιους σε εθνικό επίπεδο, ζητεί από 

46. καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τους 
οργανισμούς να παράσχουν στο 
Κοινοβούλιο λεπτομερή εικόνα των 
διαδικασιών που εφαρμόζονται για την 
αποφυγή περιπτώσεων μεταπήδησης στον 
ιδιωτικό τομέα και για την αποφυγή 
καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων· 
στις περιπτώσεις που αυτό το καθήκον 
διασφαλίζεται από κοινού με τους 
αρμόδιους σε εθνικό επίπεδο, ζητεί από 
τους οργανισμούς να διευκρινίσουν τον 
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τους οργανισμούς να διευκρινίσουν τον 
κοινό αυτό ρόλο έτσι ώστε να 
αποφευχθούν τα κενά όσον αφορά την 
αρμοδιότητα σε περιπτώσεις σύγκρουσης 
συμφερόντων·

κοινό αυτό ρόλο έτσι ώστε να 
αποφευχθούν τα κενά ευθύνης όσον αφορά 
την αρμοδιότητα σε περιπτώσεις 
σύγκρουσης συμφερόντων·

Or. en

Τροπολογία 80
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 46

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

46. ζητεί, για αυτόν τον λόγο, από τους 
οργανισμούς να παράσχουν στο 
Κοινοβούλιο λεπτομερή εικόνα των 
κριτηρίων και των μηχανισμών ελέγχου 
που εφαρμόζονται για την αποφυγή 
περιπτώσεων μεταπήδησης στον ιδιωτικό 
τομέα και για τον τερματισμό 
υφιστάμενων συγκρούσεων συμφερόντων· 
στις περιπτώσεις που αυτό το καθήκον 
διασφαλίζεται από κοινού με τους 
αρμόδιους σε εθνικό επίπεδο, ζητεί από 
τους οργανισμούς να διευκρινίσουν τον 
κοινό αυτό ρόλο έτσι ώστε να 
αποφευχθούν τα κενά όσον αφορά την 
αρμοδιότητα σε περιπτώσεις σύγκρουσης 
συμφερόντων·

46. ζητεί, για αυτόν τον λόγο, από τους 
οργανισμούς να παράσχουν στις αρμόδιες 
επιτροπές του Κοινοβουλίου λεπτομερή 
εικόνα των κριτηρίων και των μηχανισμών 
ελέγχου που εφαρμόζονται για την 
αποφυγή περιπτώσεων μεταπήδησης στον 
ιδιωτικό τομέα· στις περιπτώσεις που αυτό 
το καθήκον διασφαλίζεται από κοινού με 
τους αρμόδιους σε εθνικό επίπεδο, ζητεί 
από τους οργανισμούς να διευκρινίσουν 
τον κοινό αυτό ρόλο έτσι ώστε να 
αποφευχθούν τα κενά όσον αφορά την 
αρμοδιότητα σε περιπτώσεις σύγκρουσης 
συμφερόντων·

Or. en

Τροπολογία 81
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς διαγράφεται
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την Επιτροπή όσον αφορά την παροχή 
πληροφοριών σχετικά με την ύπαρξη και 
εφαρμογή κανονισμών και κανόνων στις 
περιόδους επιβολής περιορισμών στη 
δυνατότητα ανάληψης απασχόλησης και 
σε ανάλογες περιπτώσεις σε όλους τους 
οργανισμούς·

Or. fr

Τροπολογία 82
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

47. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς 
την Επιτροπή όσον αφορά την παροχή 
πληροφοριών σχετικά με την ύπαρξη και 
εφαρμογή κανονισμών και κανόνων στις 
περιόδους επιβολής περιορισμών στη 
δυνατότητα ανάληψης απασχόλησης και 
σε ανάλογες περιπτώσεις σε όλους τους 
οργανισμούς·

47. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς 
την Επιτροπή όσον αφορά την παροχή 
πληροφοριών σχετικά με την ύπαρξη και 
εφαρμογή κανονισμών και κανόνων στις 
περιόδους επιβολής περιορισμών στη 
δυνατότητα ανάληψης απασχόλησης και 
σε ανάλογες περιπτώσεις σε όλους τους 
οργανισμούς πριν από το τέλος του 2012·

Or. en

Τροπολογία 83
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς 
το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργήσει 
συνολική ανάλυση της προσέγγισης και 
της συγκεκριμένης πρακτικής των 
οργανισμών όσον αφορά τη διαχείριση 
περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, 
τον τερματισμό υφιστάμενων 

διαγράφεται
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συγκρούσεων και την αποτροπή 
συγκρούσεων στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 84
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς 
το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργήσει 
συνολική ανάλυση της προσέγγισης και 
της συγκεκριμένης πρακτικής των 
οργανισμών όσον αφορά τη διαχείριση 
περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, 
τον τερματισμό υφιστάμενων 
συγκρούσεων και την αποτροπή 
συγκρούσεων στο μέλλον·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 85
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς
το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργήσει 
συνολική ανάλυση της προσέγγισης και 
της συγκεκριμένης πρακτικής των 
οργανισμών όσον αφορά τη διαχείριση 
περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, 
τον τερματισμό υφιστάμενων 
συγκρούσεων και την αποτροπή 
συγκρούσεων στο μέλλον·

48. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
πρόθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να 
διενεργήσει συνολική ανάλυση της 
προσέγγισης και της συγκεκριμένης 
πρακτικής των οργανισμών όσον αφορά τη 
διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης 
συμφερόντων, τον τερματισμό 
υφιστάμενων συγκρούσεων και την 
αποτροπή συγκρούσεων στο μέλλον·

Or. en
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Τροπολογία 86
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 48

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

48. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς 
το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργήσει 
συνολική ανάλυση της προσέγγισης και 
της συγκεκριμένης πρακτικής των 
οργανισμών όσον αφορά τη διαχείριση 
περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, 
τον τερματισμό υφιστάμενων 
συγκρούσεων και την αποτροπή 
συγκρούσεων στο μέλλον·

48. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς 
το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργήσει 
συνολική ανάλυση των πολιτικών, της 
προσέγγισης και της συγκεκριμένης 
πρακτικής των οργανισμών όσον αφορά τη 
διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης 
συμφερόντων, τον τερματισμό 
υφιστάμενων συγκρούσεων και την 
αποτροπή συγκρούσεων στο μέλλον, 
λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό του 
ΟΟΣΑ για τη σύγκρουση συμφερόντων 
και τους σχετικούς κανόνες·

Or. en

Τροπολογία 87
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. υπενθυμίζει ότι στο προαναφερθέν 
ψήφισμά του, της 15ης Σεπτεμβρίου 
2011, σχετικά με τις προσπάθειες της ΕΕ 
να καταπολεμήσει τη διαφθορά, το 
Κοινοβούλιο ζήτησε, μεταξύ άλλων, από 
την Επιτροπή και τους οργανισμούς της 
Ένωσης να διασφαλίσουν περισσότερη 
διαφάνεια καταρτίζοντας κώδικες 
δεοντολογίας ή βελτιώνοντας τους 
υπάρχοντες κώδικες, με τουλάχιστον 
σαφείς κανόνες όσον αφορά τις 
συγκρούσεις συμφερόντων·

49. υπενθυμίζει ότι ο Ευρωπαίος 
Διαμεσολαβητής άσκησε κριτική στον
EFSA σχετικά με τον τρόπο που εκτιμά 
τις ενδεχόμενες συγκρούσεις 
συμφερόντων και συναφείς περιπτώσεις·
Ζητεί από τους οργανισμούς να 
καταρτίσουν κώδικες δεοντολογίας ή να 
βελτιώσουν τους υπάρχοντες κώδικες, 
ώστε να αποφεύγονται οι καταστάσεις 
σύγκρουσης συμφερόντων· σημειώνει ότι 
θα πρέπει να διευκρινίζονται οι συνθήκες 
που πλαισιώνουν την απασχόληση στον 
ιδιωτικό τομέα ατόμων που κατείχαν τη 
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θέση διευθυντή του οργανισμού ή 
ασκούσαν σημαντικά καθήκοντα στο 
πλαίσιο του οργανισμού·

Or. fr

Τροπολογία 88
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 49

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

49. υπενθυμίζει ότι στο προαναφερθέν 
ψήφισμά του, της 15ης Σεπτεμβρίου 2011, 
σχετικά με τις προσπάθειες της ΕΕ να 
καταπολεμήσει τη διαφθορά, το 
Κοινοβούλιο ζήτησε, μεταξύ άλλων, από 
την Επιτροπή και τους οργανισμούς της 
Ένωσης να διασφαλίσουν περισσότερη 
διαφάνεια καταρτίζοντας κώδικες 
δεοντολογίας ή βελτιώνοντας τους 
υπάρχοντες κώδικες, με τουλάχιστον 
σαφείς κανόνες όσον αφορά τις 
συγκρούσεις συμφερόντων·

49. υπενθυμίζει ότι στο προαναφερθέν 
ψήφισμά του, της 15ης Σεπτεμβρίου 2011, 
σχετικά με τις προσπάθειες της ΕΕ να 
καταπολεμήσει τη διαφθορά, το 
Κοινοβούλιο ζήτησε, μεταξύ άλλων, από 
την Επιτροπή και τους οργανισμούς της 
Ένωσης να διασφαλίσουν περισσότερη 
διαφάνεια καταρτίζοντας κώδικες 
δεοντολογίας ή βελτιώνοντας τους 
υπάρχοντες κώδικες·

Or. en

Τροπολογία 89
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. υπενθυμίζει ότι οι συγκρούσεις 
συμφερόντων αποτελούν αιτία 
διαφθοράς, απάτης, κακής διαχείρισης 
πόρων, οικονομικών και ανθρώπινων, και 
ευνοιοκρατίας, ότι έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις όσον αφορά την αμεροληψία 
των αποφάσεων και την ποιότητα της 

διαγράφεται
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εργασίας και ότι υπονομεύουν την 
εμπιστοσύνη των πολιτών της Ένωσης 
στα θεσμικά όργανα της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών·

Or. en

Τροπολογία 90
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 50

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

50. υπενθυμίζει ότι οι συγκρούσεις 
συμφερόντων αποτελούν αιτία 
διαφθοράς, απάτης, κακής διαχείρισης 
πόρων, οικονομικών και ανθρώπινων, και 
ευνοιοκρατίας, ότι έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις όσον αφορά την αμεροληψία 
των αποφάσεων και την ποιότητα της 
εργασίας και ότι υπονομεύουν την 
εμπιστοσύνη των πολιτών της Ένωσης 
στα θεσμικά όργανα της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 91
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 53

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

53. ζητεί από τους οργανισμούς να είναι 
πιο ενεργοί στον τομέα του εντοπισμού 
και της πρόληψης της απάτης και να 
προβαίνουν καταλλήλως και σε τακτική 
βάση σε ανακοινώσεις σχετικά με αυτές τις 
δραστηριότητες· τονίζει ότι ο ρόλος της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης 

53. ζητεί από τους οργανισμούς να είναι 
πιο ενεργοί στον τομέα της πρόληψης της 
απάτης και να προβαίνουν καταλλήλως και 
σε τακτική βάση σε ανακοινώσεις σχετικά 
με αυτές τις δραστηριότητες· τονίζει ότι ο 
ρόλος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), σε 
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της Απάτης (OLAF), σε σχέση με τους 
οργανισμούς θα πρέπει να τυποποιηθεί, να 
ενισχυθεί και να καταστεί πιο εμφανής·

σχέση με τους οργανισμούς θα πρέπει να 
τυποποιηθεί, να ενισχυθεί και να καταστεί 
πιο εμφανής·

Or. en

Τροπολογία 92
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55 – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

θεωρεί ότι αυτές οι αδυναμίες μειώνουν 
την ικανότητα των οργανισμών να 
απαντούν σε ενδεχόμενες καταγγελίες 
όσον αφορά τη λήψη αυθαίρετων 
αποφάσεων σχετικά με την πρόσληψη 
προσωπικού, να λαμβάνουν τις 
κατάλληλες αποφάσεις επανόρθωσης, και 
αυξάνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών 
της Ένωσης στη διαδικασία προσλήψεων 
των οργανισμών·

θεωρεί ότι αυτές οι αδυναμίες μειώνουν 
την ικανότητα των οργανισμών να 
απαντούν σε ενδεχόμενες καταγγελίες 
όσον αφορά τη λήψη αυθαίρετων 
αποφάσεων σχετικά με την πρόσληψη 
προσωπικού, και καλεί τους οργανισμούς 
να λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις 
επανόρθωσης·

Or. en

Τροπολογία 93
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 55 – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

θεωρεί ότι αυτές οι αδυναμίες μειώνουν 
την ικανότητα των οργανισμών να 
απαντούν σε ενδεχόμενες καταγγελίες 
όσον αφορά τη λήψη αυθαίρετων 
αποφάσεων σχετικά με την πρόσληψη 
προσωπικού, να λαμβάνουν τις 
κατάλληλες αποφάσεις επανόρθωσης, και 
αυξάνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών 
της Ένωσης στη διαδικασία προσλήψεων 

θεωρεί ότι αυτές οι αδυναμίες μειώνουν 
την ικανότητα των οργανισμών να 
απαντούν σε ενδεχόμενες καταγγελίες 
όσον αφορά τη λήψη αυθαίρετων 
αποφάσεων σχετικά με την πρόσληψη 
προσωπικού, να λαμβάνουν τις 
κατάλληλες αποφάσεις επανόρθωσης·
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των οργανισμών·

Or. fr

Τροπολογία 94
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 57

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

57. πιστεύει ότι κάθε χρόνο υπάρχει 
εναλλαγή υπαλλήλων, περιλαμβανόμενων 
διευθυντών, μεταξύ των οργανισμών· 
ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει στο 
Κοινοβούλιο πίνακα με όλα τα μέλη του 
προσωπικού, και ιδίως διευθυντών και 
ατόμων σε διευθυντικές θέσεις, που 
μετέβησαν σε άλλες θέσεις εργασίας, από 
τον έναν οργανισμό στον άλλον ή σε 
κάποιο άλλο θεσμικό όργανο της 
Ένωσης, τουλάχιστον από το 2008 και 
μετά·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 95
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 58

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

58. ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει 
στο Κοινοβούλιο λεπτομερή πίνακα με τα 
κριτήρια που εφαρμόζονται για τη 
διασφάλιση της ανεξαρτησίας, της 
αμεροληψίας και της κατοχής 
κατάλληλων προσόντων του προσωπικού 
που προσλαμβάνεται, περιλαμβανομένων 
των κριτηρίων που στοχεύουν στον 
τερματισμό ή την αποτροπή 

διαγράφεται
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συγκρούσεων συμφερόντων και να 
εφαρμόσει αποτρεπτικές κυρώσεις για 
κάθε διαπιστωθείσα παρατυπία·

Or. en

Τροπολογία 96
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59. καλεί για άλλη μία φορά τους 
οργανισμούς να μεριμνούν ώστε να μην 
ανατίθενται καθήκοντα ευαίσθητου 
χαρακτήρα σε έκτακτους υπαλλήλους 
γνωρίζοντας ότι το έκτακτο προσωπικό 
προσλαμβάνεται εντός των ορίων που 
θέτει το οργανόγραμμα· αποδοκιμάζει 
μάλιστα το ότι σε ορισμένες περιπτώσεις 
οργανισμοί προσέλαβαν έκτακτους 
υπαλλήλους για την εκτέλεση καθηκόντων 
ευαίσθητου χαρακτήρα ή την πρόσβαση σε 
πληροφορίες ευαίσθητου χαρακτήρα· 
υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση έκτακτων 
υπαλλήλων σε πληροφορίες ευαίσθητου 
χαρακτήρα και η άγνοια των υπαλλήλων 
αυτών σχετικά με τις διαδικασίες που 
πρέπει να ακολουθούνται ή ακόμη και η 
σύγκρουση συμφερόντων ενέχουν κίνδυνο 
παραβίασης των κανόνων ασφαλείας·

59. καλεί για άλλη μία φορά τους 
οργανισμούς να μεριμνούν ώστε να μην 
ανατίθενται καθήκοντα ευαίσθητου 
χαρακτήρα σε έκτακτους υπαλλήλους· 
αποδοκιμάζει μάλιστα το ότι σε ορισμένες 
περιπτώσεις οργανισμοί προσέλαβαν 
έκτακτους υπαλλήλους για την εκτέλεση 
καθηκόντων ευαίσθητου χαρακτήρα ή την 
πρόσβαση σε πληροφορίες ευαίσθητου 
χαρακτήρα υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση 
έκτακτων υπαλλήλων σε πληροφορίες 
ευαίσθητου χαρακτήρα και η άγνοια των 
υπαλλήλων αυτών σχετικά με τις 
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται 
ή ακόμη και η σύγκρουση συμφερόντων 
ενέχουν κίνδυνο παραβίασης των κανόνων 
ασφαλείας·

Or. fr

Τροπολογία 97
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59. καλεί για άλλη μία φορά τους 
οργανισμούς να μεριμνούν ώστε να μην 
ανατίθενται καθήκοντα ευαίσθητου 
χαρακτήρα σε έκτακτους υπαλλήλους 
γνωρίζοντας ότι το έκτακτο προσωπικό 
προσλαμβάνεται εντός των ορίων που 
θέτει το οργανόγραμμα· αποδοκιμάζει 
μάλιστα το ότι σε ορισμένες περιπτώσεις 
οργανισμοί προσέλαβαν έκτακτους 
υπαλλήλους για την εκτέλεση καθηκόντων 
ευαίσθητου χαρακτήρα ή την πρόσβαση σε 
πληροφορίες ευαίσθητου χαρακτήρα· 
υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση έκτακτων 
υπαλλήλων σε πληροφορίες ευαίσθητου 
χαρακτήρα και η άγνοια των υπαλλήλων 
αυτών σχετικά με τις διαδικασίες που 
πρέπει να ακολουθούνται ή ακόμη και η 
σύγκρουση συμφερόντων ενέχουν κίνδυνο 
παραβίασης των κανόνων ασφαλείας·

59. καλεί τους οργανισμούς να μεριμνούν 
ώστε να μην ανατίθενται καθήκοντα 
ευαίσθητου χαρακτήρα σε έκτακτους 
υπαλλήλους γνωρίζοντας ότι το έκτακτο 
προσωπικό προσλαμβάνεται εντός των 
ορίων που θέτει το οργανόγραμμα· 
αποδοκιμάζει μάλιστα το ότι σε ορισμένες 
περιπτώσεις οργανισμοί προσέλαβαν 
έκτακτους υπαλλήλους για την εκτέλεση 
καθηκόντων ευαίσθητου χαρακτήρα ή την 
πρόσβαση σε πληροφορίες ευαίσθητου 
χαρακτήρα· υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση 
έκτακτων υπαλλήλων σε πληροφορίες 
ευαίσθητου χαρακτήρα και η άγνοια των 
υπαλλήλων αυτών σχετικά με τις 
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται 
ή ακόμη και η σύγκρουση συμφερόντων 
ενέχουν κίνδυνο παραβίασης των κανόνων 
ασφαλείας·

Or. en

Τροπολογία 98
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Νέος υπότιτλος μετά την παράγραφο 59

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ευέλικτο ωράριο εργασίας –ημέρες 
αργίας

Or. de

Τροπολογία 99
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 59 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

59α. ζητεί από όλους τους οργανισμούς 
να δηλώσουν στην αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή πόσες ημέρες αργίας 
δόθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμογής του 
ευέλικτου ωραρίου και ως αντιστάθμιση 
υπερωριών για κάθε βαθμό το 2010·

Or. de

Τροπολογία 100
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. θεωρεί ότι υπάρχει κενό στη 
νομοθεσία για τους οργανισμούς, 
δεδομένου ότι τα συμπεράσματα και οι 
συστάσεις της IAS λαμβάνονται υπόψη 
μόνο ως χειρονομία καλής θέλησης εκ 
μέρους των διευθυντών των οργανισμών 
και των διοικητικών τους συμβουλίων· 
υπογραμμίζει, ακόμα, ότι είναι στη 
διακριτική ευχέρεια των διευθυντών των 
οργανισμών να ενημερώνουν την αρμόδια 
για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με 
τις εργασίες και τις διαπιστώσεις της 
IAS, η οποία δεν έχει τη δυνατότητα να 
ενημερώνει άμεσα το Κοινοβούλιο 
σχετικά με την αξιοπιστία των 
πληροφοριών που του διαβιβάζουν οι 
οργανισμοί· ζητεί για αυτόν τον λόγο από 
τους συννομοθέτες να αντιμετωπίσουν το 
πρόβλημα και να εξετάσουν αυτήν την 
αδυναμία κατά τη συζήτηση σχετικά με 
την τροποποίηση του δημοσιονομικού 
κανονισμού·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 101
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 61

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

61. θεωρεί ότι υπάρχει κενό στη 
νομοθεσία για τους οργανισμούς, 
δεδομένου ότι τα συμπεράσματα και οι 
συστάσεις της IAS λαμβάνονται υπόψη 
μόνο ως χειρονομία καλής θέλησης εκ 
μέρους των διευθυντών των οργανισμών 
και των διοικητικών τους συμβουλίων· 
υπογραμμίζει, ακόμα, ότι είναι στη 
διακριτική ευχέρεια των διευθυντών των 
οργανισμών να ενημερώνουν την αρμόδια 
για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με 
τις εργασίες και τις διαπιστώσεις της 
IAS, η οποία δεν έχει τη δυνατότητα να 
ενημερώνει άμεσα το Κοινοβούλιο 
σχετικά με την αξιοπιστία των 
πληροφοριών που του διαβιβάζουν οι 
οργανισμοί· ζητεί για αυτόν τον λόγο από 
τους συννομοθέτες να αντιμετωπίσουν το 
πρόβλημα και να εξετάσουν αυτήν την 
αδυναμία κατά τη συζήτηση σχετικά με 
την τροποποίηση του δημοσιονομικού 
κανονισμού·

61. κρίνει ότι είναι αναγκαίο να τίθενται 
οι εκθέσεις του εσωτερικού ελεγκτή στη 
διάθεση των μελών της επιτροπής 
ελέγχου του Προϋπολογισμού, 
ενδεχομένως με περιορισμένη πρόσβαση·
καλεί επιμόνως τους συννομοθέτες να 
τροποποιήσουν το δημοσιονομικό 
κανονισμό, κατά τρόπον ώστε να 
υποχρεώνει τον εσωτερικό ελεγκτή να 
θέτει διαβιβάζει τις εκθέσεις του στην 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, 
μέσω της γραμματείας της Επιτροπής 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού· 

Or. fr

Τροπολογία 102
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 63

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

63. ζητεί, επομένως, από τα διοικητικά 
συμβούλια των οργανισμών να λάβουν 
δεόντως υπόψη τους τις συστάσεις που 
έγιναν από την IAS, με στόχο να 
διορθώσουν ταχέως τις διαπιστωθείσες 

63. ζητεί, επομένως, από τα διοικητικά 
συμβούλια των οργανισμών να λάβουν 
δεόντως υπόψη τους τις συστάσεις που 
έγιναν από την IAS·
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ελλείψεις και να δικαιολογήσουν στην 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τυχόν 
απόρριψη ή καθυστερήσεις όσον αφορά 
την εφαρμογή των συστάσεων της IAS·

Or. en

Τροπολογία 103
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64. επισημαίνει ότι στην πραγματικότητα 
η IAS και σε μεγάλο βαθμό και το 
Ελεγκτικό Συνέδριο λειτουργούν ως 
σύμβουλοι των οργανισμών και τους 
παρέχουν μη δημόσιες συστάσεις 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις 
αδυναμίες τους· εκφράζει την έντονη 
ανησυχία του που κανένα από τα όργανα 
λογιστικού ελέγχου δεν διενεργεί έλεγχο 
των οργανισμών ο οποίος να 
παρουσιαστεί σε δημόσιο έγγραφο· 
διερωτάται εάν η IAS και το Ελεγκτικό 
Συνέδριο βοηθούν σε εσωτερικό επίπεδο 
τους οργανισμούς στην αντιμετώπιση των 
αδυναμιών τους, και ποιος τους ελέγχει 
μέσω δημόσιων αναλύσεων και 
εκθέσεων· ζητεί για αυτόν τον λόγο τον 
σαφή διαχωρισμό των καθηκόντων της 
IAS και του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

64. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι το 2010 το Ελεγκτικό 
Συνέδριο εξέδωσε 32 δημόσια έγγραφα 
για τους οργανισμούς της ΕΕ, που 
δημοσιεύτηκαν όλα στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες τόσο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου όσο και της 
Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού·

Or. en

Τροπολογία 104
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64



PE483.635v01-00 60/96 AM\893008EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64. επισημαίνει ότι στην πραγματικότητα
η IAS και σε μεγάλο βαθμό και το 
Ελεγκτικό Συνέδριο λειτουργούν ως 
σύμβουλοι των οργανισμών και τους 
παρέχουν μη δημόσιες συστάσεις
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις 
αδυναμίες τους· εκφράζει την έντονη 
ανησυχία του που κανένα από τα όργανα 
λογιστικού ελέγχου δεν διενεργεί έλεγχο 
των οργανισμών ο οποίος να 
παρουσιαστεί σε δημόσιο έγγραφο·
διερωτάται εάν η IAS και το Ελεγκτικό 
Συνέδριο βοηθούν σε εσωτερικό επίπεδο 
τους οργανισμούς στην αντιμετώπιση των 
αδυναμιών τους, και ποιος τους ελέγχει 
μέσω δημόσιων αναλύσεων και 
εκθέσεων· ζητεί για αυτόν τον λόγο τον 
σαφή διαχωρισμό των καθηκόντων της 
IAS και του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

64. επισημαίνει τόσο η IAS όσο και το 
Ελεγκτικό Συνέδριο απευθύνουν 
συστάσεις στους οργανισμούς 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις 
αδυναμίες τους· χαιρετίζει τις 
προσπάθειες των δύο ελεγκτικών 
οργάνων να προσφέρουν στους 
οργανισμούς χρήσιμες συμβουλές για την 
αντιμετώπιση των αδυναμιών τους. 
υπενθυμίζει με έμφαση στους 
οργανισμούς ότι πρέπει να παίρνουν 
σοβαρά υπόψη τις συστάσεις και να 
εφαρμόζουν τα μέτρα που απαιτούνται 
για τη διόρθωση των αδυναμιών τους·
ζητεί από την IAS να ενημερώσει την 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
σχετικά με τις αδυναμίες στις εκθέσεις 
που καταρτίζουν οι διευθυντές των 
οργανισμών σύμφωνα με το άρθρο 78 
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ, 
Ευρατόμ) 2343/2002 και να δημοσιεύουν 
ανοιχτά τις συστάσεις που απευθύνουν 
στους οργανισμούς προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας 
τους και συνακόλουθα η 
αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών 
καθηκόντων τους·

Or. en

Τροπολογία 105
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 64

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

64. επισημαίνει ότι στην πραγματικότητα
η IAS και σε μεγάλο βαθμό και το 
Ελεγκτικό Συνέδριο λειτουργούν ως 
σύμβουλοι των οργανισμών και τους
παρέχουν μη δημόσιες συστάσεις 

64. υπενθυμίζει ότι  η IAS και το 
Ελεγκτικό Συνέδριο πληρούν αντίστοιχα 
αποστολή εσωτερικού και εξωτερικού 
ελεγκτή και παρέχουν συστάσεις στους 
διευθυντές των οργανισμών προκειμένου 
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προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις 
αδυναμίες τους· εκφράζει την έντονη 
ανησυχία του που κανένα από τα όργανα 
λογιστικού ελέγχου δεν διενεργεί έλεγχο 
των οργανισμών ο οποίος να 
παρουσιαστεί σε δημόσιο έγγραφο·
διερωτάται εάν η IAS και το Ελεγκτικό 
Συνέδριο βοηθούν σε εσωτερικό επίπεδο 
τους οργανισμούς στην αντιμετώπιση των 
αδυναμιών τους, και ποιος τους ελέγχει 
μέσω δημόσιων αναλύσεων και 
εκθέσεων· ζητεί για αυτόν τον λόγο τον 
σαφή διαχωρισμό των καθηκόντων της 
IAS και του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

να βελτιώσουν τη διαχείρισή τους· η 
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή 
εξετάζει τους λογαριασμούς, τον 
ισολογισμό και την ετήσια έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και χορηγεί 
απαλλαγή στους διευθυντές 
αποκεντρωμένων οργανισμών και κοινών 
επιχειρήσεων·

Or. fr

Τροπολογία 106
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65. ζητεί, επομένως, από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο να ασκεί με σοβαρό και 
αμερόληπτο τρόπο τις δραστηριότητες 
ελέγχου και λογιστικού ελέγχου των 
οργανισμών και να αντανακλώνται τα 
ευρήματα και οι συστάσεις του στις 
δημόσιες ετήσιες ή ειδικές εκθέσεις του, 
έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να μπορεί ασκεί 
πλήρως τα καθήκοντά του όσον αφορά 
την απαλλαγή, και το κοινό να μπορεί να 
γνωρίζει πώς γίνεται η διαχείριση των 
οργανισμών και ποιες είναι οι 
διαπιστωθείσες αδυναμίες τους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 107
Véronique Mathieu



PE483.635v01-00 62/96 AM\893008EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65. ζητεί, επομένως, από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο να ασκεί με σοβαρό και 
αμερόληπτο τρόπο τις δραστηριότητες 
ελέγχου και λογιστικού ελέγχου των 
οργανισμών και να αντανακλώνται τα 
ευρήματα και οι συστάσεις του στις 
δημόσιες ετήσιες ή ειδικές εκθέσεις του, 
έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να μπορεί ασκεί 
πλήρως τα καθήκοντά του όσον αφορά 
την απαλλαγή, και το κοινό να μπορεί να 
γνωρίζει πώς γίνεται η διαχείριση των 
οργανισμών και ποιες είναι οι 
διαπιστωθείσες αδυναμίες τους·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 108
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65. ζητεί, επομένως, από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο να ασκεί με σοβαρό και 
αμερόληπτο τρόπο τις δραστηριότητες 
ελέγχου και λογιστικού ελέγχου των 
οργανισμών και να αντανακλώνται τα 
ευρήματα και οι συστάσεις του στις 
δημόσιες ετήσιες ή ειδικές εκθέσεις του, 
έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να μπορεί ασκεί
πλήρως τα καθήκοντά του όσον αφορά την 
απαλλαγή, και το κοινό να μπορεί να 
γνωρίζει πώς γίνεται η διαχείριση των 
οργανισμών και ποιες είναι οι 
διαπιστωθείσες αδυναμίες τους·

65. παροτρύνει, επομένως, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο να συνεχίσει να ασκεί με 
αμεροληψία τις δραστηριότητες 
λογιστικού ελέγχου των οργανισμών και 
να αντανακλώνται τα ευρήματα και οι 
συστάσεις του στις δημόσιες ετήσιες ή 
ειδικές εκθέσεις του, έτσι ώστε η αρμόδια 
για τον προϋπολογισμό αρχή να μπορεί να
ασκεί πλήρως τα καθήκοντά της όσον 
αφορά την απαλλαγή·

Or. en
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Τροπολογία 109
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 65

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

65. ζητεί, επομένως, από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο να ασκεί με σοβαρό και 
αμερόληπτο τρόπο τις δραστηριότητες 
ελέγχου και λογιστικού ελέγχου των 
οργανισμών και να αντανακλώνται τα 
ευρήματα και οι συστάσεις του στις 
δημόσιες ετήσιες ή ειδικές εκθέσεις του, 
έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να μπορεί ασκεί 
πλήρως τα καθήκοντά του όσον αφορά την 
απαλλαγή, και το κοινό να μπορεί να 
γνωρίζει πώς γίνεται η διαχείριση των 
οργανισμών και ποιες είναι οι 
διαπιστωθείσες αδυναμίες τους·

65. ζητεί, επομένως, από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο να ασκεί πλήρως τις 
δραστηριότητες ελέγχου και λογιστικού 
ελέγχου των οργανισμών και να 
αντανακλώνται όλα τα ευρήματα και οι 
συστάσεις του στις δημόσιες ετήσιες ή 
ειδικές εκθέσεις του, έτσι ώστε το 
Κοινοβούλιο να μπορεί ασκεί πλήρως τα
καθήκοντά του όσον αφορά την απαλλαγή, 
και το κοινό να μπορεί να γνωρίζει πώς 
γίνεται η διαχείριση των οργανισμών και 
ποιες είναι οι διαπιστωθείσες αδυναμίες 
τους· 

Or. en

Τροπολογία 110
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 66

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

66. ζητεί, επιπλέον, από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο να διασφαλίζει, κατά τη 
διάρκεια των διαδικασιών ελέγχου των 
οργανισμών, ότι οι οργανισμοί στις 
φάσεις προετοιμασίας, δημοσίευσης, 
αξιολόγησης και διαχείρισης των 
συμβάσεων τηρούν στο έπακρο την αρχή 
του μέγιστου και ανοιχτού ανταγωνισμού 
καθώς και την αρχή της σχέσης κόστους-
ωφελείας· ζητεί, επιπλέον, από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο να επαληθεύσει τον 
πραγματικό κύκλο εργασιών των 
εταιριών που έχουν συνάψει σύμβαση με 
κάθε οργανισμό, ώστε να διασφαλιστεί 

διαγράφεται
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ότι ο κύκλος εργασιών δεν σχετίζεται με 
αλλαγές όσον αφορά την επωνυμία των 
αναδόχων·

Or. en

Τροπολογία 111
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 66

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

66. ζητεί, επιπλέον, από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο να διασφαλίζει, κατά τη 
διάρκεια των διαδικασιών ελέγχου των 
οργανισμών, ότι οι οργανισμοί στις 
φάσεις προετοιμασίας, δημοσίευσης, 
αξιολόγησης και διαχείρισης των 
συμβάσεων τηρούν στο έπακρο την αρχή 
του μέγιστου και ανοιχτού ανταγωνισμού 
καθώς και την αρχή της σχέσης κόστους-
ωφελείας· ζητεί, επιπλέον, από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο να επαληθεύσει τον 
πραγματικό κύκλο εργασιών των 
εταιριών που έχουν συνάψει σύμβαση με 
κάθε οργανισμό, ώστε να διασφαλιστεί 
ότι ο κύκλος εργασιών δεν σχετίζεται με 
αλλαγές όσον αφορά την επωνυμία των 
αναδόχων·

66. επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο καλύπτει τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων με μέρος των 
ετήσιων ελέγχων του στους οργανισμούς 
και υποβάλλει εκθέσεις με τα 
συμπεράσματά του· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στα 
προγράμματα ελέγχου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου μπορεί να λαμβάνεται υπόψη ο 
κίνδυνος υποβολής λανθασμένων 
στοιχείων από τους αναδόχους στο 
πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης 
συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 112
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 66

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

66. ζητεί, επιπλέον, από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο να διασφαλίζει, κατά τη 

66. υποστηρίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο
στο ρόλο του ως εξωτερικού ελεγκτή, 
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διάρκεια των διαδικασιών ελέγχου των 
οργανισμών, ότι οι οργανισμοί στις 
φάσεις προετοιμασίας, δημοσίευσης, 
αξιολόγησης και διαχείρισης των 
συμβάσεων τηρούν στο έπακρο την αρχή 
του μέγιστου και ανοιχτού ανταγωνισμού
καθώς και την αρχή της σχέσης κόστους-
ωφελείας· ζητεί, επιπλέον, από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο να επαληθεύσει τον 
πραγματικό κύκλο εργασιών των 
εταιριών που έχουν συνάψει σύμβαση με 
κάθε οργανισμό, ώστε να διασφαλιστεί 
ότι ο κύκλος εργασιών δεν σχετίζεται με 
αλλαγές όσον αφορά την επωνυμία των 
αναδόχων·

προκειμένου να επιδιώξει με κάθε τρόπο 
τη συλλογή όσο το δυνατόν πληρέστερων 
πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων·

Or. fr

Τροπολογία 113
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 66 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

66α. ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ως 
αρμόδιο φορέα συλλογής στοιχείων στη 
διαδικασία οικονομικού ελέγχου, να 
καταρτίσει δημόσια βάση δεδομένων που 
να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα, σε ευπρόσιτη μορφή (π.χ. 
αρχεία Excel και ή αρχεία CSV):
- αναλήψεις υποχρεώσεων το τελευταίο 
τρίμηνο του έτους·
- μεταφορά πιστώσεων του 
προϋπολογισμού του οργανισμού σε 
επόμενα έτη·
- απόκλιση μεταξύ των εκτιμώμενων (εκ 
των προτέρων) και των πραγματικών (εκ 
των υστέρων) μεταφερόμενων 
πιστώσεων·
- μέσα ρευστά διαθέσιμα ανά μήνα·
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- ακυρωθείσες πιστώσεις σε σχέση με τα 
μέσα ρευστά διαθέσιμα για όλο το έτος·
- έσοδα από τόκους σε σχέση με τα μέσα 
ρευστά διαθέσιμα των οργανισμών·
- μέσα ρευστά διαθέσιμα σε σχέση με τις 
μέσες ημερήσιες δαπάνες·
- μεμονωμένοι χρήστες της ιστοθέσης του 
οργανισμού και δημοσιεύσεις/δελτία 
τύπου των οργανισμών σε σχέση με τους 
πόρους που διατίθενται για δημόσιες 
σχέσεις·
καλεί, στο πλαίσιο αυτό, τους 
οργανισμούς να διαθέτουν έγκαιρα στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο τα απαιτούμενα 
στοιχεία και εκτιμήσεις·

Or. en

Τροπολογία 114
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 66 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

66β. ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να 
καταρτίσει μια δημόσια προσβάσιμη και 
διαφανή διαδικασία για την κατάταξη 
των οργανισμών με βάση σημαντικούς 
δείκτες στους τομείς της χρηστής 
οικονομικής και δημοσιονομικής 
διαχείρισης, το χαμηλό κόστος 
διακυβέρνησης και την αποδοτικότητα 
της λειτουργίας τους, και να παρουσιάζει 
τα σχετικά στοιχεία σε ευπρόσιτη μορφή 
(π.χ. αρχεία Excel και/ή αρχεία CSV)·

Or. en

Τροπολογία 115
Monica Luisa Macovei
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Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εκθέσεις σχετικά με την ετήσια έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου: ανεπάρκειες και 
ελλείψεις

Εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά 
με τους ετήσιους λογαριασμούς

Or. en

Τροπολογία 116
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 67 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

67. υπενθυμίζει ότι στις προηγούμενες 
απαλλαγές των οργανισμών, η αρμόδια 
για την απαλλαγή αρχή ζήτησε από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο να παράσχει 
περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με:

67. υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο δημοσιεύει σαφείς γνώμες 
σχετικά με την αξιοπιστία και τη 
νομιμότητα των λογαριασμών των 
οργανισμών, όπως επιβάλλουν οι 
Συνθήκες:

Or. en

Τροπολογία 117
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 67 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

67α. επισημαίνει την πρόθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου να δημοσιεύσει 
ειδική έκθεση για τη διαχείριση των 
συγκρούσεων συμφερόντων σε 
επιλεγμένους οργανισμούς·

Or. en
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Τροπολογία 118
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 67 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

67β. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
επισυνάπτει στις αξιολογήσεις τους για 
τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των 
οργανισμών ειδικό πίνακα στον οποίο 
συγκρίνει τις πράξεις του 2009 με εκείνες 
του 2010, παρέχοντας έτσι στο κοινό 
πληροφορίες σχετικά με τις 
συγκεκριμένες δραστηριότητες·

Or. en

Τροπολογία 119
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 68

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

68. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του που 
παρά τις εκκλήσεις του Κοινοβουλίου οι 
εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς 
για το 2010 περιλαμβάνουν μόνο τις μισές 
από τις πληροφορίες που δόθηκαν τα 
προηγούμενα χρόνια (το 2010:  38 σχόλια 
για 24 οργανισμούς, το 2009: 69 σχόλια 
για 22 οργανισμούς και το 2008: 69 
σχόλια για 23 οργανισμούς) και ότι τα 
περισσότερα από τα σχόλια του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις 
εκθέσεις του 2010 περιλαμβάνουν μόνο 
πολύ γενικές δηλώσεις και όχι 
συγκεκριμένες πληροφορίες και 
ευρήματα· εκφράζει την ανησυχία του 

διαγράφεται
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που το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν 
λειτούργησε ως ανεξάρτητη ελεγκτική 
αρχή και που λειτούργησε εις βάρος των 
συμφερόντων της Ένωσης και του 
δικαιώματος των πολιτών να γνωρίζουν 
πώς δαπανώνται τα χρήματά τους και 
πώς γίνεται η διαχείριση των 
οργανισμών· υπενθυμίζει σε αυτό το 
πλαίσιο ότι οι οργανισμοί υπηρετούν το 
δημόσιο συμφέρον και ότι θα πρέπει να 
λογοδοτούν στους πολίτες των οποίων τα 
συμφέροντα δηλώνουν ότι υπηρετούν·

Or. en

Τροπολογία 120
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 68

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

68. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του που 
παρά τις εκκλήσεις του Κοινοβουλίου οι 
εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς 
για το 2010 περιλαμβάνουν μόνο τις μισές 
από τις πληροφορίες που δόθηκαν τα 
προηγούμενα χρόνια (το 2010:  38 σχόλια 
για 24 οργανισμούς, το 2009: 69 σχόλια 
για 22 οργανισμούς και το 2008: 69 
σχόλια για 23 οργανισμούς) και ότι τα 
περισσότερα από τα σχόλια του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις 
εκθέσεις του 2010 περιλαμβάνουν μόνο 
πολύ γενικές δηλώσεις και όχι 
συγκεκριμένες πληροφορίες και
ευρήματα· εκφράζει την ανησυχία του 
που το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν 
λειτούργησε ως ανεξάρτητη ελεγκτική 
αρχή και που λειτούργησε εις βάρος των 
συμφερόντων της Ένωσης και του 
δικαιώματος των πολιτών να γνωρίζουν 
πώς δαπανώνται τα χρήματά τους και 
πώς γίνεται η διαχείριση των 

διαγράφεται
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οργανισμών· υπενθυμίζει σε αυτό το 
πλαίσιο ότι οι οργανισμοί υπηρετούν το 
δημόσιο συμφέρον και ότι θα πρέπει να 
λογοδοτούν στους πολίτες των οποίων τα 
συμφέροντα δηλώνουν ότι υπηρετούν·

Or. en

Τροπολογία 121
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 68

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

68. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του που 
παρά τις εκκλήσεις του Κοινοβουλίου οι 
εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου
σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς
για το 2010 περιλαμβάνουν μόνο τις μισές 
από τις πληροφορίες που δόθηκαν τα 
προηγούμενα χρόνια (το 2010: 38 σχόλια 
για 24 οργανισμούς· το 2009: 69 σχόλια 
για 22 οργανισμούς· το 2008: 69 σχόλια 
για 23 οργανισμούς) και ότι τα 
περισσότερα από τα σχόλια του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις 
εκθέσεις του 2010 περιλαμβάνουν μόνο 
πολύ γενικές δηλώσεις και όχι 
συγκεκριμένες πληροφορίες και 
ευρήματα·  εκφράζει την ανησυχία του 
που το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν 
λειτούργησε ως ανεξάρτητη ελεγκτική 
αρχή και που λειτούργησε εις βάρος των 
συμφερόντων της Ένωσης και του 
δικαιώματος των πολιτών να γνωρίζουν 
πώς δαπανώνται τα χρήματά τους και 
πώς γίνεται η διαχείριση των 
οργανισμών· υπενθυμίζει σε αυτό το 
πλαίσιο ότι οι οργανισμοί υπηρετούν το 
δημόσιο συμφέρον και ότι θα πρέπει να 
λογοδοτούν στους πολίτες των οποίων τα 
συμφέροντα δηλώνουν ότι υπηρετούν·

68. κρίνει ότι θα ήταν ευκταίο να 
παράσχει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσο το 
δυνατόν πληρέστερες πληροφορίες 
σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στους 
προηγούμενους ελέγχους, καθώς και 
σχετικά με τις παρατυπίες που το 
Ελεγκτικό Συνέδριο δεν κρίνει αρκετά 
σημαντικές για να αναφερθούν, 
προκειμένου να υποστηρίξει την αρμόδια 
για την απαλλαγή αρχή στο ρόλο της ως 
ελεγκτή των οργανισμών·

Or. fr
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Τροπολογία 122
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 68

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

68. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του που 
παρά τις εκκλήσεις του Κοινοβουλίου οι 
εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς 
για το 2010 περιλαμβάνουν μόνο τις μισές 
από τις πληροφορίες που δόθηκαν τα 
προηγούμενα χρόνια (το 2010:  38 σχόλια 
για 24 οργανισμούς, το 2009: 69 σχόλια 
για 22 οργανισμούς και το 2008: 69 σχόλια 
για 23 οργανισμούς) και ότι τα 
περισσότερα από τα σχόλια του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις 
εκθέσεις του 2010 περιλαμβάνουν μόνο 
πολύ γενικές δηλώσεις και όχι 
συγκεκριμένες πληροφορίες και ευρήματα· 
εκφράζει την ανησυχία του που το 
Ελεγκτικό Συνέδριο δεν λειτούργησε ως 
ανεξάρτητη ελεγκτική αρχή και που 
λειτούργησε εις βάρος των συμφερόντων 
της Ένωσης και του δικαιώματος των 
πολιτών να γνωρίζουν πώς δαπανώνται τα 
χρήματά τους και πώς γίνεται η διαχείριση 
των οργανισμών· υπενθυμίζει σε αυτό το 
πλαίσιο ότι οι οργανισμοί υπηρετούν το 
δημόσιο συμφέρον και ότι θα πρέπει να 
λογοδοτούν στους πολίτες των οποίων τα 
συμφέροντα δηλώνουν ότι υπηρετούν·

68. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του που 
παρά τις εκκλήσεις του Κοινοβουλίου οι 
εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς 
για το 2010 περιλαμβάνουν μόνο τις μισές 
από τις πληροφορίες που δόθηκαν τα 
προηγούμενα χρόνια (το 2010: 38 σχόλια 
για 24 οργανισμούς, το 2009: 69 σχόλια 
για 22 οργανισμούς και το 2008: 69 σχόλια 
για 23 οργανισμούς) και ότι τα 
περισσότερα από τα σχόλια του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις 
εκθέσεις του 2010 περιλαμβάνουν μόνο 
πολύ γενικές δηλώσεις και όχι 
συγκεκριμένες πληροφορίες και ευρήματα· 
εκφράζει την ανησυχία του που το 
Ελεγκτικό Συνέδριο δεν λειτούργησε ως 
ανεξάρτητη εξωτερική ελεγκτική αρχή 
προκειμένου να ανταποκριθεί στο 
δικαίωμα των ευρωπαίων πολιτών να 
γνωρίζουν πώς δαπανώνται τα χρήματά 
τους και πώς γίνεται η διαχείριση των 
οργανισμών· υπενθυμίζει σε αυτό το 
πλαίσιο ότι οι οργανισμοί υπηρετούν το 
δημόσιο συμφέρον και ότι θα πρέπει να 
λογοδοτούν στους πολίτες των οποίων τα 
συμφέροντα πρέπει να υπηρετούν·

Or. en

Τροπολογία 123
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 69
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

69. υπενθυμίζει εκτός αυτού ότι το 
Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ανέφερε στις 
εκθέσεις του σχετικά με τους 
οργανισμούς το επίπεδο των πιστώσεων 
που μεταφέρθηκαν από το 2009 στο 2010, 
ούτε και τις πιστώσεις που ακυρώθηκαν, 
τουλάχιστον για τους οργανισμούς 
ECHA, EEA, EMSA και CEPOL· θεωρεί 
ότι αυτό είναι απαράδεκτο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 124
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 69

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

69. υπενθυμίζει εκτός αυτού ότι το 
Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ανέφερε στις 
εκθέσεις του σχετικά με τους 
οργανισμούς το επίπεδο των πιστώσεων 
που μεταφέρθηκαν από το 2009 στο 2010, 
ούτε και τις πιστώσεις που ακυρώθηκαν, 
τουλάχιστον για τους οργανισμούς 
ECHA, EEA, EMSA και CEPOL· θεωρεί 
ότι αυτό είναι απαράδεκτο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 125
Véronique Mathieu, Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 69

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

69. υπενθυμίζει εκτός αυτού ότι το διαγράφεται
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Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ανέφερε στις 
εκθέσεις του σχετικά με τους 
οργανισμούς το επίπεδο των πιστώσεων 
που μεταφέρθηκαν από το 2009 στο 2010, 
ούτε και τις πιστώσεις που ακυρώθηκαν, 
τουλάχιστον για τους οργανισμούς 
ECHA, EEA, EMSA και CEPOL· θεωρεί 
ότι αυτό είναι απαράδεκτο·

Or. fr

Τροπολογία 126
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 69

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

69. υπενθυμίζει εκτός αυτού ότι το 
Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ανέφερε στις 
εκθέσεις του σχετικά με τους οργανισμούς 
το επίπεδο των πιστώσεων που 
μεταφέρθηκαν από το 2009 στο 2010, ούτε 
και τις πιστώσεις που ακυρώθηκαν, 
τουλάχιστον για τους οργανισμούς ECHA, 
EEA, EMSA και CEPOL· θεωρεί ότι αυτό 
είναι απαράδεκτο·

69. υπενθυμίζει εκτός αυτού ότι το 
Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ανέφερε στις 
εκθέσεις του σχετικά με τους οργανισμούς 
το επίπεδο των πιστώσεων που 
μεταφέρθηκαν από το 2009 στο 2010, ούτε 
και τις πιστώσεις που ακυρώθηκαν, 
τουλάχιστον για τους οργανισμούς ECHA, 
EEA, EMSA και CEPOL· λαμβάνει υπόψη 
τη δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι 
η κατάσταση όσον αφορά τις μεταφορές 
πιστώσεων για τους προαναφερθέντες 
οργανισμούς δεν κρίθηκε σοβαρή ή 
αδικαιολόγητη, αλλά υπενθυμίζει ότι 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή είναι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Or. en

Τροπολογία 127
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 22
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δύο ετήσιες εκθέσεις του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου: μία προγραμματισμένη που δεν 
έχει παρουσιαστεί και μία δεύτερη που 
έχει προγραμματιστεί για το 2012

Ετήσιες εκθέσεις του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου: μία προγραμματισμένη για το 
2011, που δεν υποβλήθηκε εγκαίρως, και 
μία δεύτερη που έχει προγραμματιστεί για 
το δεύτερο τρίμηνο του 2012·

Or. en

Τροπολογία 128
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 70

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

70. εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του που 
παρά τις πληροφορίες που παρέσχε το 
Ελεγκτικό Συνέδριο στο ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας του και τα επίμονα 
αιτήματα του Κοινοβουλίου, το οποίο 
εξάλλου είναι ένα από τα ευρωπαϊκά 
ενδιαφερόμενα μέρη, δεν είναι έτοιμες ή 
δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη οι δύο 
ειδικές εκθέσεις που σχετίζονται με τους 
οργανισμούς και οι οποίες 
πραγματεύονται:  α) τις επιδόσεις των 
οργανισμών σε σχέση με το κόστος και β) 
συγκρούσεις συμφερόντων με τη 
διεύθυνση των οργανισμών· επισημαίνει 
ότι η ειδική έκθεση σχετικά με τις 
επιδόσεις των οργανισμών είχε 
προγραμματιστεί από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο για τον Οκτώβριο του 2011 
αλλά δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη και ότι 
ο εκπρόσωπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
δήλωσε προφορικά στην Επιτροπή 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού του 
Κοινοβουλίου ότι οι εργασίες βρίσκονται 
στο στάδιο του 17ου σχεδίου· έως σήμερα 
δεν έχει γίνει ωστόσο εφικτό να 
αποσταλεί η τελική έκθεση ή σχέδιο 
αυτής στο Κοινοβούλιο, παρά τις 

70. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
προσπάθειες του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
να διαθέσει στην αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή πληροφορίες σχετικά με 
τη μέτρηση επιδόσεων όσον αφορά το 
κόστος των οργανισμών και την έκθεση 
για τις συγκρούσεις συμφερόντων· 
αναμένει ότι οι δύο εκθέσεις θα 
υποβληθούν στο Κοινοβούλιο σύμφωνα με 
τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και με βάση τα 
επαγγελματικά πρότυπα ελέγχου·
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επανειλημμένες εκκλήσεις του 
τελευταίου· εκφράζει την ανησυχία του 
που υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα 
εκδοθεί εγκαίρως η έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη 
«διαχείριση της σύγκρουσης 
συμφερόντων» και/ή δεν θα αντανακλά 
την πραγματική κατάσταση.

Or. en

Τροπολογία 129
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 70

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

70. εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του που 
παρά τις πληροφορίες που παρέσχε το 
Ελεγκτικό Συνέδριο στο ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας του και τα επίμονα 
αιτήματα του Κοινοβουλίου, το οποίο 
εξάλλου είναι ένα από τα ευρωπαϊκά 
ενδιαφερόμενα μέρη, δεν είναι έτοιμες ή 
δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη οι δύο 
ειδικές εκθέσεις που σχετίζονται με τους 
οργανισμούς και οι οποίες 
πραγματεύονται:  α) τις επιδόσεις των 
οργανισμών σε σχέση με το κόστος και β) 
συγκρούσεις συμφερόντων με τη 
διεύθυνση των οργανισμών· επισημαίνει 
ότι η ειδική έκθεση σχετικά με τις 
επιδόσεις των οργανισμών είχε 
προγραμματιστεί από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο για τον Οκτώβριο του 2011 
αλλά δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη και ότι 
ο εκπρόσωπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
δήλωσε προφορικά στην Επιτροπή 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού του 
Κοινοβουλίου ότι οι εργασίες βρίσκονται 
στο στάδιο του 17ου σχεδίου· έως σήμερα 
δεν έχει γίνει ωστόσο εφικτό να 
αποσταλεί η τελική έκθεση ή σχέδιο 
αυτής στο Κοινοβούλιο, παρά τις 

70. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
προσπάθειες του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
να διαθέσει στο Κοινοβούλιο πρόσθετες 
πληροφορίες σχετικά με τη μέτρηση 
επιδόσεων σε σχέση με το κόστος των 
οργανισμών, και το καλεί να εντείνει τις 
προσπάθειές του προκειμένου να παρέχει 
στο Κοινοβούλιο έγκαιρη και πλήρη 
ενημέρωση σχετικά με τις συγκρούσεις 
συμφερόντων στη διοίκηση των 
οργανισμών και περαιτέρω πληροφορίες 
για το ζήτημα της μέτρησης επιδόσεων



PE483.635v01-00 76/96 AM\893008EL.doc

EL

επανειλημμένες εκκλήσεις του 
τελευταίου· εκφράζει την ανησυχία του 
που υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα 
εκδοθεί εγκαίρως η έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη 
«διαχείριση της σύγκρουσης 
συμφερόντων» και/ή δεν θα αντανακλά 
την πραγματική κατάσταση.

Or. en

Τροπολογία 130
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 70

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

70. εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του που
παρά τις πληροφορίες που παρέσχε το 
Ελεγκτικό Συνέδριο στο ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας του και τα επίμονα 
αιτήματα του Κοινοβουλίου, το οποίο 
εξάλλου είναι ένα από τα ευρωπαϊκά 
ενδιαφερόμενα μέρη, δεν είναι έτοιμες ή 
δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη οι δύο 
ειδικές εκθέσεις που σχετίζονται με τους 
οργανισμούς και οι οποίες 
πραγματεύονται:  α) τις επιδόσεις των 
οργανισμών σε σχέση με το κόστος και β) 
συγκρούσεις συμφερόντων με τη 
διεύθυνση των οργανισμών· επισημαίνει 
ότι η ειδική έκθεση σχετικά με τις 
επιδόσεις των οργανισμών είχε 
προγραμματιστεί από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο για τον Οκτώβριο του 2011 
αλλά δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη και ότι 
ο εκπρόσωπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
δήλωσε προφορικά στην Επιτροπή 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού του 
Κοινοβουλίου ότι οι εργασίες βρίσκονται 
στο στάδιο του 17ου σχεδίου· έως σήμερα 
δεν έχει γίνει ωστόσο εφικτό να 
αποσταλεί η τελική έκθεση ή σχέδιο 
αυτής στο Κοινοβούλιο, παρά τις 

70. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι 
παρά τις πληροφορίες που παρέσχε το 
Ελεγκτικό Συνέδριο στο ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας του για το 2011 και 
τα επίμονα αιτήματα του Κοινοβουλίου, το
οποίο εξάλλου είναι ένα από τα ευρωπαϊκά 
ενδιαφερόμενα μέρη, δεν έχει υποβληθεί 
ακόμη η ειδική έκθεση για τις επιδόσεις 
των οργανισμών της Ένωσης σε σχέση με 
το κόστος·  εκφράζει την έκπληξή του για 
το γεγονός ότι στις 15 Φεβρουαρίου 2012 
ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
έστειλε στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου έγγραφο, αναφέροντας 
κατά βάση στη συνοδευτική επιστολή ότι 
το έγγραφο (i) δεν είναι η ειδική έκθεση 
για τις επιδόσεις των οργανισμών σε 
σχέση με το κόστος, (ii) δεν είναι 
δημοσιεύσιμο και (iii) θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί για την απαλλαγή του 
2011, υπονοώντας έτσι ότι δεν θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί για την απαλλαγή για 
το 2010, μολονότι τα στοιχεία που 
περιέχει καλύπτουν το διάστημα από το 
2008 έως το 2010· θεωρεί το γεγονός αυτό 
απαράδεκτο και εμμένει στο αίτημά του 
προς το Ελεγκτικό Συνέδριο για την 
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επανειλημμένες εκκλήσεις του 
τελευταίου· εκφράζει την ανησυχία του 
που υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα 
εκδοθεί εγκαίρως η έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη 
«διαχείριση της σύγκρουσης 
συμφερόντων» και/ή δεν θα αντανακλά 
την πραγματική κατάσταση.

έκδοση της ειδικής έκθεσης σχετικά με 
τη μέτρηση των επιδόσεων των 
οργανισμών της Ένωσης σε σχέση με το 
κόστος, που ήταν  προγραμματισμένη για 
το 2011 σύμφωνα με το πρόγραμμα 
εργασίας του·

Or. en

Τροπολογία 131
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 70

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

70. εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του που 
παρά τις πληροφορίες που παρέσχε το 
Ελεγκτικό Συνέδριο στο ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας του και τα επίμονα 
αιτήματα του Κοινοβουλίου, το οποίο 
εξάλλου είναι ένα από τα ευρωπαϊκά 
ενδιαφερόμενα μέρη, δεν είναι έτοιμες ή
δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη οι δύο 
ειδικές εκθέσεις που σχετίζονται με τους 
οργανισμούς και οι οποίες 
πραγματεύονται: α) τις επιδόσεις των 
οργανισμών σε σχέση με το κόστος και β) 
συγκρούσεις συμφερόντων με τη 
διεύθυνση των οργανισμών· επισημαίνει 
ότι η ειδική έκθεση σχετικά με τις 
επιδόσεις των οργανισμών είχε 
προγραμματιστεί από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο για τον Οκτώβριο του 2011 αλλά 
δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη και ότι ο 
εκπρόσωπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
δήλωσε προφορικά στην Επιτροπή 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού του 
Κοινοβουλίου ότι οι εργασίες βρίσκονται 
στο στάδιο του 17ου σχεδίου· έως σήμερα 
δεν έχει γίνει ωστόσο εφικτό να αποσταλεί 
η τελική έκθεση ή σχέδιο αυτής στο 
Κοινοβούλιο, παρά τις επανειλημμένες 

70. εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του που 
παρά τις πληροφορίες που παρέσχε το 
Ελεγκτικό Συνέδριο στο ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας του και τα επίμονα 
αιτήματα του Κοινοβουλίου, το οποίο 
εξάλλου είναι ένα από τα ευρωπαϊκά 
ενδιαφερόμενα μέρη, δεν είναι έτοιμες ή 
δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη οι δύο 
ειδικές εκθέσεις που σχετίζονται με τους 
οργανισμούς και οι οποίες 
πραγματεύονται: α) τις επιδόσεις των 
οργανισμών σε σχέση με το κόστος και β) 
συγκρούσεις συμφερόντων με τη 
διεύθυνση των οργανισμών· επισημαίνει 
ότι η ειδική έκθεση σχετικά με τις 
επιδόσεις των οργανισμών είχε 
προγραμματιστεί από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο για τον Οκτώβριο του 2011 αλλά 
δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη και ότι ο 
εκπρόσωπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
δήλωσε προφορικά στην Επιτροπή 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού του 
Κοινοβουλίου ότι οι εργασίες βρίσκονται 
στο στάδιο του 17ου σχεδίου· έως σήμερα 
δεν έχει γίνει ωστόσο εφικτό να αποσταλεί 
η τελική έκθεση ή σχέδιο αυτής στο 
Κοινοβούλιο, παρά τις επανειλημμένες 
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εκκλήσεις του τελευταίου· εκφράζει την 
ανησυχία του που υπό αυτές τις συνθήκες 
δεν θα εκδοθεί εγκαίρως η έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη 
«διαχείριση της σύγκρουσης 
συμφερόντων» και/ή δεν θα αντανακλά 
την πραγματική κατάσταση·

εκκλήσεις του τελευταίου·

Or. fr

Τροπολογία 132
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 70

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

70. εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του που 
παρά τις πληροφορίες που παρέσχε το 
Ελεγκτικό Συνέδριο στο ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας του και τα επίμονα 
αιτήματα του Κοινοβουλίου, το οποίο 
εξάλλου είναι ένα από τα ευρωπαϊκά 
ενδιαφερόμενα μέρη, δεν είναι έτοιμες ή 
δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη οι δύο 
ειδικές εκθέσεις που σχετίζονται με τους 
οργανισμούς και οι οποίες 
πραγματεύονται:  α) τις επιδόσεις των 
οργανισμών σε σχέση με το κόστος και β) 
συγκρούσεις συμφερόντων με τη 
διεύθυνση των οργανισμών· επισημαίνει 
ότι η ειδική έκθεση σχετικά με τις 
επιδόσεις των οργανισμών είχε 
προγραμματιστεί από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο για τον Οκτώβριο του 2011 αλλά 
δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη και ότι ο 
εκπρόσωπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
δήλωσε προφορικά στην Επιτροπή 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού του 
Κοινοβουλίου ότι οι εργασίες βρίσκονται 
στο στάδιο του 17ου σχεδίου· έως σήμερα 
δεν έχει γίνει ωστόσο εφικτό να αποσταλεί 
η τελική έκθεση ή σχέδιο αυτής στο 
Κοινοβούλιο, παρά τις επανειλημμένες 
εκκλήσεις του τελευταίου· εκφράζει την 

70. εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του που 
παρά τις πληροφορίες που παρέσχε το 
Ελεγκτικό Συνέδριο στο ετήσιο 
πρόγραμμα εργασίας του και τα επίμονα 
αιτήματα του Κοινοβουλίου, το οποίο 
εξάλλου είναι ένα από τα ευρωπαϊκά 
ενδιαφερόμενα μέρη, οι δύο ειδικές 
εκθέσεις που σχετίζονται με τους 
οργανισμούς και οι οποίες 
πραγματεύονται:  α) τις επιδόσεις των 
οργανισμών σε σχέση με το κόστος και β) 
συγκρούσεις συμφερόντων με τη 
διεύθυνση των οργανισμών· επισημαίνει 
ότι η ειδική έκθεση σχετικά με τις 
επιδόσεις των οργανισμών είχε 
προγραμματιστεί από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο για τον Οκτώβριο του 2011 αλλά 
δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη και ότι ο 
εκπρόσωπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
δήλωσε προφορικά στην Επιτροπή 
Ελέγχου του Προϋπολογισμού του 
Κοινοβουλίου ότι οι εργασίες βρίσκονται 
στο στάδιο του 17ου σχεδίου· έως σήμερα 
δεν έχει γίνει ωστόσο εφικτό να αποσταλεί 
η τελική έκθεση ή σχέδιο αυτής στο 
Κοινοβούλιο, παρά τις επανειλημμένες 
εκκλήσεις του τελευταίου· εκφράζει την 
ανησυχία του που υπό αυτές τις συνθήκες 
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ανησυχία του που υπό αυτές τις συνθήκες 
δεν θα εκδοθεί εγκαίρως η έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη 
«διαχείριση της σύγκρουσης 
συμφερόντων» και/ή δεν θα αντανακλά 
την πραγματική κατάσταση·

δεν θα εκδοθεί εγκαίρως η έκθεση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη 
«διαχείριση της σύγκρουσης 
συμφερόντων» και/ή δεν θα αντανακλά 
την πραγματική κατάσταση, και στο 
πλαίσιο αυτό καλεί το Ελεγκτικό 
Συνέδριο να αναφέρει σε ποιες 
εσωτερικές συγκρούσεις στους κόλπους 
του οφείλεται η καθυστέρηση αυτή·

Or. en

Τροπολογία 133
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 71

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

71. ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, για 
άλλη μία φορά, να παραδώσει εγκαίρως 
στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή την 
έκθεση για τις επιδόσεις των οργανισμών 
της Ένωσης σε σχέση με το κόστος, στην 
μορφή την οποία έχει αυτή τη στιγμή, 
έτσι ώστε να μπορέσει το Κοινοβούλιο να 
τη λάβει υπόψη του για την απαλλαγή του 
2010 και να εκδώσει, εντός της 
προθεσμίας, μια σοβαρή και συνολική 
έκθεση σχετικά με τη διαχείριση της 
σύγκρουσης συμφερόντων στους 
οργανισμούς της Ένωσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 134
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 71
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

71. ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, για 
άλλη μία φορά, να παραδώσει εγκαίρως 
στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή την 
έκθεση για τις επιδόσεις των οργανισμών 
της Ένωσης σε σχέση με το κόστος, στην 
μορφή την οποία έχει αυτή τη στιγμή, 
έτσι ώστε να μπορέσει το Κοινοβούλιο να 
τη λάβει υπόψη του για την απαλλαγή του 
2010 και να εκδώσει, εντός της 
προθεσμίας, μια σοβαρή και συνολική 
έκθεση σχετικά με τη διαχείριση της
σύγκρουσης συμφερόντων στους 
οργανισμούς της Ένωσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 135
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 71

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

71. ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, για 
άλλη μία φορά, να παραδώσει εγκαίρως 
στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή την 
έκθεση για τις επιδόσεις των οργανισμών 
της Ένωσης σε σχέση με το κόστος, στην 
μορφή την οποία έχει αυτή τη στιγμή, 
έτσι ώστε να μπορέσει το Κοινοβούλιο να 
τη λάβει υπόψη του για την απαλλαγή του 
2010 και να εκδώσει, εντός της 
προθεσμίας, μια σοβαρή και συνολική 
έκθεση σχετικά με τη διαχείριση της 
σύγκρουσης συμφερόντων στους 
οργανισμούς της Ένωσης·

71. επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο θα δημοσιεύσει ειδική έκθεση 
σχετικά με τη διαχείριση των 
συγκρούσεων συμφερόντων στους 
οργανισμούς της Ένωσης έως τον Ιούνιο 
του 2012· εκφράζει ανησυχία για το 
γεγονός ότι ορισμένοι οργανισμοί 
αντιμετωπίζουν επανειλημμένα 
προκλήσεις σε σχέση με υποθέσεις 
σύγκρουσης συμφερόντων· χαιρετίζει την 
απόφαση αυτή και αναμένει από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο να εκδώσει τη 
συγκεκριμένη ειδική έκθεσή μέσα στο 
προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα·

Or. en
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Τροπολογία 136
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 72

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

72. θεωρεί ότι εάν πρέπει να 
συμμετάσχουν ελεγκτές του ιδιωτικού 
τομέα στον εξωτερικό λογιστικό έλεγχο 
των λογαριασμών τον οργανισμών, θα 
πρέπει η επιλογή και ο καθορισμός των 
ελεγκτών του ιδιωτικού τομέα να γίνει 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, 
περιλαμβανομένων εκείνων που 
σχετίζονται με τη διαφάνεια στις δημόσιες 
συμβάσεις, και θα πρέπει να 
δημιουργηθούν κατάλληλοι μηχανισμοί 
ελέγχου έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι 
εργασίες σχετικά με τη νομιμότητα και τον 
τακτικό χαρακτήρα των εσόδων και των 
δαπανών καθώς και την αξιοπιστία των 
λογαριασμών των οργανισμών 
διενεργούνται σύμφωνα με τα απαιτούμενα 
πρότυπα· θεωρεί επίσης ότι ορισμένες 
πτυχές αυτών των λογιστικών ελέγχων που 
έχουν ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες 
θα πρέπει να συνεχίσουν να εμπίπτουν 
στην πλήρη αρμοδιότητα του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, το οποίο θα πρέπει να 
διαχειρίζεται όλες τις αναγκαίες 
διοικητικές διαδικασίες καθώς και τις 
διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων και να 
τις χρηματοδοτεί από τον δικό του 
προϋπολογισμό χωρίς να ζητεί 
επιπρόσθετα κονδύλια, καθώς το 
καθήκον αυτό ανήκει στις αρμοδιότητες 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου· επιπλέον, η 
τρέχουσα κρίση δεν επιτρέπει τη 
χορήγηση επιπρόσθετων κονδυλίων για 
καθήκοντα που ανήκουν στην 
αρμοδιότητα κάποιου θεσμικού οργάνου 
της Ένωσης, δηλαδή του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου στην προκειμένη περίπτωση·

72. θεωρεί ότι εάν πρέπει να 
συμμετάσχουν ελεγκτές του ιδιωτικού 
τομέα στον εξωτερικό λογιστικό έλεγχο 
των λογαριασμών τον οργανισμών, θα 
πρέπει η επιλογή και ο καθορισμός των 
ελεγκτών του ιδιωτικού τομέα να γίνει 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, 
περιλαμβανομένων εκείνων που 
σχετίζονται με τη διαφάνεια στις δημόσιες 
συμβάσεις, και θα πρέπει να 
δημιουργηθούν κατάλληλοι μηχανισμοί 
ελέγχου έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι 
εργασίες σχετικά με τη νομιμότητα και τον 
τακτικό χαρακτήρα των εσόδων και των 
δαπανών καθώς και την αξιοπιστία των 
λογαριασμών των οργανισμών 
διενεργούνται σύμφωνα με τα απαιτούμενα 
πρότυπα· θεωρεί επίσης ότι ορισμένες 
πτυχές αυτών των λογιστικών ελέγχων που 
έχουν ανατεθεί σε εξωτερικούς συνεργάτες 
θα πρέπει να συνεχίσουν να εμπίπτουν 
στην πλήρη αρμοδιότητα του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, το οποίο θα πρέπει να 
διαχειρίζεται όλες τις αναγκαίες 
διοικητικές διαδικασίες καθώς και τις 
διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων και να 
τις χρηματοδοτεί από τον δικό του 
προϋπολογισμό·

Or. en
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Τροπολογία 137
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 73

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

73. ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να 
αποφεύγει τις περιπτώσεις σύγκρουσης 
συμφερόντων όταν αναθέτει σύμβαση για 
τον εξωτερικό λογιστικό έλεγχο των 
οργανισμών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 138
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 74

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

74. θεωρεί επίσης ότι εάν πρέπει να 
γίνονται εξωτερικές αναθέσεις, θα πρέπει 
η έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών να 
δημοσιεύεται αμέσως, τόσο από τους 
ανεξάρτητους ελεγκτές όσο και από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο· για αυτόν τον σκοπό 
το Κοινοβούλιο ζητεί από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο να μην επιβάλλει εμπιστευτικές 
ρήτρες στη σύμβαση του πιθανού 
ανεξάρτητου αναδόχου όσον αφορά τη 
δημοσίευση των εκθέσεων στη μορφή 
που έχουν εκπονηθεί από τον ανεξάρτητο 
ανάδοχο· συγχρόνως, πρέπει το Ελεγκτικό 
Συνέδριο να αναλάβει την ευθύνη αυτού 
του ανεξάρτητου λογιστικού ελέγχου και 
να προβεί στις ανάλογες ενέργειες·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 139
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 75

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75. επισημαίνει ότι το μεγάλο μέγεθος των 
διοικητικών συμβουλίων ορισμένων 
οργανισμών και η συχνότητα με την 
οποία αλλάζουν τα μέλη τους μπορεί να 
επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα λήψης 
αποφάσεων των οργανισμών· ζητεί, στο 
πλαίσιο αυτό, από τη διοργανική ομάδα 
εργασίας για τους οργανισμούς να επιλύσει 
αυτό το πρόβλημα· προτείνει επίσης να 
εξεταστεί η δυνατότητα συγχωνεύσεων 
διοικητικών συμβουλίων για οργανισμούς 
που δραστηριοποιούνται σε πεδία που 
σχετίζονται μεταξύ τους για να μειωθούν 
οι δαπάνες για τις συνεδριάσεις·

75. επισημαίνει ότι το μεγάλο μέγεθος και 
το κόστος των διοικητικών συμβουλίων 
ορισμένων οργανισμών μπορεί να 
επηρεάσουν σε έναν βαθμό αρνητικά την 
ικανότητα λήψης αποφάσεων των 
οργανισμών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από 
τη διοργανική ομάδα εργασίας για τους 
οργανισμούς να επιλύσει αυτό το 
πρόβλημα·

Or. en

Τροπολογία 140
Lucas Hartong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 75

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75. επισημαίνει ότι το μεγάλο μέγεθος των 
διοικητικών συμβουλίων ορισμένων 
οργανισμών και η συχνότητα με την οποία 
αλλάζουν τα μέλη τους μπορεί να 
επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα λήψης 
αποφάσεων των οργανισμών·  ζητεί, στο 
πλαίσιο αυτό, από τη διοργανική ομάδα 
εργασίας για τους οργανισμούς να 
επιλύσει αυτό το πρόβλημα·  προτείνει
επίσης να εξεταστεί η δυνατότητα 
συγχωνεύσεων διοικητικών συμβουλίων 
για οργανισμούς που δραστηριοποιούνται 
σε πεδία που σχετίζονται μεταξύ τους για 

75. επισημαίνει ότι το μεγάλο μέγεθος των 
διοικητικών συμβουλίων ορισμένων 
οργανισμών και η συχνότητα με την οποία 
αλλάζουν τα μέλη τους επηρεάζει 
αρνητικά την ικανότητα λήψης αποφάσεων 
των οργανισμών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, 
από τους οργανισμούς να  χειριστούν και 
να επιλύσουν αυτό το πρόβλημα· ζητεί
επίσης να εξεταστεί η δυνατότητα 
συγχωνεύσεων διοικητικών συμβουλίων 
για οργανισμούς που δραστηριοποιούνται 
σε πεδία που σχετίζονται μεταξύ τους για 
να μειωθούν οι δαπάνες για τις 
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να μειωθούν οι δαπάνες για τις 
συνεδριάσεις·

συνεδριάσεις·

Or. nl

Τροπολογία 141
Jean-Pierre Audy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 75

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75. επισημαίνει ότι το μεγάλο μέγεθος των 
διοικητικών συμβουλίων ορισμένων 
οργανισμών και η συχνότητα με την οποία 
αλλάζουν τα μέλη τους μπορεί να 
επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα λήψης 
αποφάσεων των οργανισμών· ζητεί, στο 
πλαίσιο αυτό, από τη διοργανική ομάδα 
εργασίας για τους οργανισμούς να επιλύσει 
αυτό το πρόβλημα· προτείνει επίσης να 
εξεταστεί η δυνατότητα συγχωνεύσεων 
διοικητικών συμβουλίων για οργανισμούς 
που δραστηριοποιούνται σε πεδία που 
σχετίζονται μεταξύ τους για να μειωθούν 
οι δαπάνες για τις συνεδριάσεις·

75. επισημαίνει ότι το μεγάλο μέγεθος των 
διοικητικών συμβουλίων ορισμένων 
οργανισμών, το καθεστώς των μελών 
τους και η συχνότητα με την οποία 
αλλάζουν τα μέλη τους μπορεί να 
επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα λήψης 
αποφάσεων των οργανισμών· ζητεί, στο 
πλαίσιο αυτό, από τη διοργανική ομάδα 
εργασίας για τους οργανισμούς να επιλύσει 
αυτό το πρόβλημα μαζί με επανεξέταση 
του καθεστώτος των μελών τους, του 
εύρους των αρμοδιοτήτων τους και των 
ζητημάτων σύγκρουσης συμφερόντων·
προτείνει επίσης να εξεταστεί η 
δυνατότητα συγχωνεύσεων διοικητικών 
συμβουλίων για οργανισμούς που 
δραστηριοποιούνται σε πεδία που 
σχετίζονται μεταξύ τους για να μειωθούν 
οι δαπάνες για τις συνεδριάσεις·

Or. en

Τροπολογία 142
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 75 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75 α. επισημαίνει την ευθύνη που φέρει το 
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Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ)στον τομέα 
της διαχείρισης και του ελέγχου των 
οργανισμών· κρίνει ότι ορισμένες 
αποφάσεις του ΔΣ δύνανται να αποβούν 
σε βάρος της διαχείρισης του οργανισμού, 
όπως λόγου χάριν η απόρριψη μιας ή 
περισσοτέρων συστάσεων του 
εσωτερικού ελεγκτή χωρίς βάσιμη 
αιτιολόγηση· ζητεί να λαμβάνεται 
καλύτερα υπόψη η θέση της Επιτροπής 
στους κόλπους του ΔΣ των οργανισμών, 
παρέχοντάς της δικαίωμα ψήφου και 
«αναστέλλουσας μειοψηφίας» για 
αποφάσεις σχετικές με τη δημοσιονομική, 
την οικονομική και τη διοικητική· ζητεί 
πέραν τούτου από την Επιτροπή να 
ενημερώσει την αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή σχετικά με τις αποφάσεις 
που λαμβάνονται από το ΔΣ και οι οποίες 
αντιβαίνουν στην αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής και οικονομικής 
διαχείρισης του οργανισμού ή στο 
δημοσιονομικό κανονισμό· 

Or. fr

Τροπολογία 143
Marta Andreasen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 75 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

75α. επισημαίνει με ανησυχία ότι για 
οκτώ οργανισμούς, τους CEPOL, ECHA, 
EFSA, EMCDDA, EMSA, ETF, FRA και 
FRONTEX, το 2010 το μέσο κόστος του 
διοικητικού συμβουλίου ανά συνεδρίαση 
και μέλος κυμάνθηκε μεταξύ 1.017 και 
6.175 ευρώ· θεωρεί ότι το κόστος αυτό 
είναι υπερβολικό και πρέπει να μειωθεί 
δραστικά·

Or. en
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Τροπολογία 144
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 76 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

76. ζητεί, επιπλέον, από τους οργανισμούς 
να λαμβάνουν υπόψη τους τις ακόλουθες 
επιλογές κατά την εξέταση της 
δυνατότητας διοικητικής υποστήριξης 
έτσι ώστε να λειτουργούν με τον πιο 
αποδοτικό τρόπο:

76. ζητεί από τους οργανισμούς να 
λαμβάνουν υπόψη τους την από κοινού 
χρήση υπηρεσιών ανάμεσα σε 
οργανισμούς με βάση είτε τη γεωγραφική 
εγγύτητα είτε τον τομέα πολιτικής·
επαινεί στο πλαίσιο αυτό την 
πρωτοβουλία των EMSA-CFCA για από 
κοινού χρήση της υπηρεσίας του 
εσωτερικού λογιστικού ελέγχου·

Or. en

Τροπολογία 145
Lucas Hartong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 76 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- τη συγχώνευση μικρών σε μέγεθος 
οργανισμών και οργανισμών που 
εστιάζουν στην έρευνα για λόγους 
εξοικονόμησης κονδυλίων και 
τερματισμού και/ή αποφυγής 
επικαλυπτόμενων στόχων και έτσι ώστε να 
αποτραπούν οι περαιτέρω δαπάνες από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης·

- τη συγχώνευση ή την κατάργηση των 
μικρών σε μέγεθος οργανισμών και 
οργανισμών που εστιάζουν στην έρευνα 
για λόγους εξοικονόμησης κονδυλίων και 
τερματισμού και/ή αποφυγής 
επικαλυπτόμενων στόχων και έτσι ώστε να 
αποτραπούν οι περαιτέρω δαπάνες από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης·

Or. nl

Τροπολογία 146
Edit Herczog



AM\893008EL.doc 87/96 PE483.635v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 77

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

77. ζητεί από την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει αμέσως αξιολόγηση 
όλων των οργανισμών έτσι ώστε να 
εντοπιστούν οι μη αναγκαίες ή 
επικαλυπτόμενες δραστηριότητες και να 
εξεταστεί η συγχώνευση ορισμένων 
οργανισμών, και να ενημερώσει το 
Κοινοβούλιο σχετικά με αυτό το θέμα έως 
τις 15 Ιουλίου 2012 το αργότερο·

77. ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει 
τις δυνατές συνέργειες και 
αλληλεπικαλύψεις ανάμεσα στις 
δραστηριότητες των οργανισμών και να 
ετοιμάσει μέχρι τον Μάρτιο του 2013 
ολοκληρωμένη μελέτη για το κόστος και 
τα οφέλη και εκτίμηση αντικτύπου όσον 
αφορά την ενδεχόμενη συγχώνευση των 
οργανισμών·

Or. en

Τροπολογία 147
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 77

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

77. ζητεί από την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει αμέσως αξιολόγηση 
όλων των οργανισμών έτσι ώστε να 
εντοπιστούν οι μη αναγκαίες ή 
επικαλυπτόμενες δραστηριότητες και να 
εξεταστεί η συγχώνευση ορισμένων 
οργανισμών, και να ενημερώσει το 
Κοινοβούλιο σχετικά με αυτό το θέμα έως 
τις 15 Ιουλίου 2012 το αργότερο·

77. ζητεί από την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει αμέσως αξιολόγηση 
όλων των οργανισμών έτσι ώστε να 
εντοπιστούν:

- οι μη αναγκαίες ή επικαλυπτόμενες 
δραστηριότητες·
- τα αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα μη 
παραγωγικών δαπανών λόγω γεωγραφική 
θέσης,
- το σκεπτικό και η προστιθέμενη αξία 
της εκτέλεσης των συγκεκριμένων 
καθηκόντων από τους οργανισμούς αντί 
από την Επιτροπή·
να καταδείξει την αποτελεσματικότητα 
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των οργανισμών και να εξετάσει το 
ενδεχόμενο συγχώνευσης ή κλεισίματος 
ορισμένων οργανισμών αν η 
προστιθέμενη αξία ή η 
αποτελεσματικότητά τους είναι 
ανεπαρκείς, και να ενημερώσει το 
Κοινοβούλιο σχετικά με αυτό το θέμα έως 
τις 15 Ιουλίου 2012 το αργότερο·

Or. en

Τροπολογία 148
Lucas Hartong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 77

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

77. ζητεί από την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει αμέσως αξιολόγηση 
όλων των οργανισμών έτσι ώστε να 
εντοπιστούν οι μη αναγκαίες ή 
επικαλυπτόμενες δραστηριότητες και να 
εξεταστεί η συγχώνευση ορισμένων 
οργανισμών, και να ενημερώσει το 
Κοινοβούλιο σχετικά με αυτό το θέμα έως 
τις 15 Ιουλίου 2012 το αργότερο·

77. ζητεί από την Επιτροπή, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και/ή το 
Ελεγκτικό Συνέδριο να πραγματοποιήσει 
αμέσως αξιολόγηση όλων των οργανισμών 
έτσι ώστε να εντοπιστούν οι μη αναγκαίες 
ή επικαλυπτόμενες δραστηριότητες και να 
εξεταστεί η συγχώνευση ορισμένων 
οργανισμών, και να ενημερώσει το 
Κοινοβούλιο σχετικά με αυτό το θέμα έως 
τις 15 Ιουλίου 2012 το αργότερο·

Or. nl

Τροπολογία 149
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 78

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

78. ζητεί από την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο να λάβουν υπόψη τους κατά 
πόσον είναι πραγματικά αναγκαίος ο κάθε 
οργανισμός καθώς και να την ανάγκη να 

διαγράφεται



AM\893008EL.doc 89/96 PE483.635v01-00

EL

εξοικονομήσουν τα χρήματα των 
φορολογούμενων στη σημερινή εποχή της 
χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 
κρίσης, και να μην λαμβάνουν υπόψη το 
συμφέρον ορισμένων κρατών μελών να 
έχουν έναν οργανισμό στο έδαφός τους 
για λόγους άλλους από το δημόσιο 
συμφέρον της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 150
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 79

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

79. υπενθυμίζει για άλλη μία φορά ότι το 
Κοινοβούλιο, ζήτησε, ήδη από το ψήφισμα 
του για τη χορήγηση απαλλαγής του 2006, 
από τους οργανισμούς να εξετάσουν τη 
σύσταση ενός διυπηρεσιακού πειθαρχικού 
συμβουλίου το οποίο θα επιβάλλει με 
αμερόληπτο τρόπο από πειθαρχικές 
κυρώσεις έως και αποκλεισμό· επισημαίνει 
ότι η εφαρμογή αυτού του σχεδίου 
εξακολουθεί να είναι δύσκολη· καλεί τον 
οργανισμό που είναι αρμόδιος για τον 
συντονισμό του δικτύου των οργανισμών 
να δημιουργήσει δίκτυο υπαλλήλων με το 
βαθμό που απαιτείται για να συμμετέχουν 
ως αμερόληπτα μέλη στο πειθαρχικό 
συμβούλιο·

79. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο, 
ζήτησε, ήδη από το ψήφισμα του για τη 
χορήγηση απαλλαγής του 2006, από τους 
οργανισμούς να εξετάσουν τη σύσταση 
ενός διυπηρεσιακού πειθαρχικού 
συμβουλίου το οποίο θα επιβάλλει με 
αμερόληπτο τρόπο από πειθαρχικές 
κυρώσεις έως και αποκλεισμό· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι η εφαρμογή 
αυτού του σχεδίου εξακολουθεί να είναι 
δύσκολη·

Or. en

Τροπολογία 151
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 80
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

80. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
συνεχιζόμενο έργο της Διοργανικής 
Ομάδας Εργασίας για τους Οργανισμούς, 
που έχει ως στόχο την ανασκόπηση του 
ρόλου και της θέσης των αποκεντρωμένων 
οργανισμών στο θεσμικό τοπίο της 
Ένωσης, καθώς και της δημιουργίας, 
δομής και λειτουργίας αυτών των 
υπηρεσιών από κοινού με την ανασκόπηση 
θεμάτων χρηματοδότησης, 
δημοσιονομικού χαρακτήρα, εποπτείας και 
διαχείρισης· ζητεί από την ομάδα εργασίας 
να διασφαλίσει σύντομα σε ικανοποιητικό 
βαθμό κοινή ερμηνεία σχετικά με τους 
οργανισμούς ανάμεσα στο Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή·

80. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
συνεχιζόμενο έργο της Διοργανικής 
Ομάδας Εργασίας για τους Οργανισμούς, 
που έχει ως στόχο την ανασκόπηση του 
ρόλου και της θέσης των αποκεντρωμένων 
οργανισμών στο θεσμικό τοπίο της 
Ένωσης, καθώς και της δημιουργίας, 
δομής και λειτουργίας αυτών των 
υπηρεσιών από κοινού με την ανασκόπηση 
θεμάτων χρηματοδότησης, 
δημοσιονομικού χαρακτήρα, εποπτείας και 
διαχείρισης· ζητεί από την ομάδα εργασίας 
να υποβάλει σχέδιο πρότασης για κοινή 
συμφωνία σχετικά με τους οργανισμούς, 
ανάμεσα στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 152
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 80 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

80α. ζητεί από την Επιτροπή να 
επεξεργαστεί λύσεις για την οργάνωση 
και εφαρμογή επαγγελματικής 
διαχείρισης του ρευστού των οργανισμών·

Or. en

Τροπολογία 153
Andrea Češková

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 80 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

80α. ζητεί από τη διοργανική ομάδα 
εργασίας να προσδιορίσει τις 
επαναλήψεις και αλληλεπικαλύψεις 
μεταξύ των υπαρχόντων οργανισμών και 
να εξετάσει αν θα μπορούσαν να 
συγχωνευτούν ορισμένοι οργανισμοί·

Or. en

Τροπολογία 154
Andrea Češková

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 80 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

80β. πιστεύει ότι οι οργανισμοί θα 
μπορούσαν να επωφεληθούν από τον 
συμμερισμό των διοικητικών υπηρεσιών, 
όπως γίνεται με τη συνεργασία μεταξύ 
της Επιτροπής των Περιφερειών και της 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής· 
καλεί τη διοργανική ομάδα εργασίας να 
εξετάσει το θέμα της γεωγραφικής 
διασποράς των οργανισμών, που ανεβάζει 
σημαντικά το κόστος τους και
δυσχεραίνει τη συνεργασία· πιστεύει ότι 
οι αν οι οργανισμοί συγκεντρώνονταν σε 
μικρότερο αριθμό γεωγραφικών θέσεων, 
θα μπορούσαν να μοιραστούν τις μη 
παραγωγικές δαπάνες και το κόστος 
διαχείρισης, ιδιαίτερα στους τομείς της 
μηχανοργάνωσης, του προσωπικού, και 
των οικονομικών·

Or. en

Τροπολογία 155
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81. θεωρεί ότι οι δραστηριότητες και τα 
αποτελέσματα κάποιων οργανισμών 
προκαλούν αμφιβολίες σχετικά με την 
πραγματική προστιθέμενη αξία τους όσον 
αφορά τους στόχους της Ένωσης· θεωρεί 
ότι μπορεί να θεωρηθεί ότι μεγάλος 
αριθμός εκθέσεων και εγγράφων και 
άλλων σχετικών αποτελεσμάτων όπως 
εκείνα του EEA και άλλων οργανισμών, 
δεν συνεισφέρουν με ουσιώδη, καινοτόμο 
και πρακτικό τρόπο στους στόχους και 
τις εργασίες που αφορούν την Ένωση· 
επισημαίνει επίσης ότι τα αποτελέσματα 
του EIGE ήταν περιορισμένα το 2010· 
ζητεί κατά συνέπεια από την Επιτροπή, 
το Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο 
να υποβάλει αμέσως εκθέσεις σχετικά με 
την πραγματική προστιθέμενη αξία των 
δραστηριοτήτων των οργανισμών και να 
εστιάσει κατά κύριο λόγο, αλλά όχι 
αποκλειστικά στους οργανισμούς 
CEDEFOP, EEA, EIGE και 
EUROFOUND·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 156
Véronique Mathieu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81. θεωρεί ότι οι δραστηριότητες και τα 
αποτελέσματα κάποιων οργανισμών 
προκαλούν αμφιβολίες σχετικά με την 
πραγματική προστιθέμενη αξία τους όσον 
αφορά τους στόχους της Ένωσης· θεωρεί 
ότι μπορεί να θεωρηθεί ότι μεγάλος 
αριθμός εκθέσεων και εγγράφων και 

διαγράφεται
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άλλων σχετικών αποτελεσμάτων όπως 
εκείνα του EEA και άλλων οργανισμών, 
δεν συνεισφέρουν με ουσιώδη, καινοτόμο 
και πρακτικό τρόπο στους στόχους και 
τις εργασίες που αφορούν την Ένωση· 
επισημαίνει επίσης ότι τα αποτελέσματα 
του EIGE ήταν περιορισμένα το 2010· 
ζητεί κατά συνέπεια από την Επιτροπή, 
το Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο 
να υποβάλει αμέσως εκθέσεις σχετικά με 
την πραγματική προστιθέμενη αξία των 
δραστηριοτήτων των οργανισμών και να 
εστιάσει κατά κύριο λόγο, αλλά όχι 
αποκλειστικά στους οργανισμούς 
CEDEFOP, EEA, EIGE και 
EUROFOUND·

Or. fr

Τροπολογία 157
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81. θεωρεί ότι οι δραστηριότητες και τα 
αποτελέσματα κάποιων οργανισμών 
προκαλούν αμφιβολίες σχετικά με την 
πραγματική προστιθέμενη αξία τους όσον 
αφορά τους στόχους της Ένωσης· θεωρεί 
ότι μπορεί να θεωρηθεί ότι μεγάλος 
αριθμός εκθέσεων και εγγράφων και 
άλλων σχετικών αποτελεσμάτων όπως 
εκείνα του EEA και άλλων οργανισμών, 
δεν συνεισφέρουν με ουσιώδη, καινοτόμο 
και πρακτικό τρόπο στους στόχους και τις 
εργασίες που αφορούν την Ένωση· 
επισημαίνει επίσης ότι τα αποτελέσματα 
του EIGE ήταν περιορισμένα το 2010· 
ζητεί κατά συνέπεια από την Επιτροπή, το 
Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο να 
υποβάλει αμέσως εκθέσεις σχετικά με την 
πραγματική προστιθέμενη αξία των 
δραστηριοτήτων των οργανισμών και να 

81. θεωρεί ότι οι δραστηριότητες και τα 
αποτελέσματα κάποιων οργανισμών 
προκαλούν αμφιβολίες σχετικά με την 
πραγματική προστιθέμενη αξία τους όσον 
αφορά τους στόχους της Ένωσης· θεωρεί 
ότι μπορεί να θεωρηθεί ότι μεγάλος 
αριθμός εκθέσεων και εγγράφων και 
άλλων σχετικών αποτελεσμάτων όπως 
εκείνα του EEA και άλλων οργανισμών, 
δεν συνεισφέρουν με ουσιώδη, καινοτόμο 
και πρακτικό τρόπο στους στόχους και τις 
εργασίες που αφορούν την Ένωση· 
επισημαίνει επίσης ότι τα αποτελέσματα 
του EIGE ήταν περιορισμένα το 2010· 
ζητεί κατά συνέπεια από την Επιτροπή, το 
Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο να 
υποβάλει αμέσως εκθέσεις σχετικά με την 
πραγματική προστιθέμενη αξία και 
αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων 
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εστιάσει κατά κύριο λόγο, αλλά όχι 
αποκλειστικά στους οργανισμούς 
CEDEFOP, EEA, EIGE και 
EUROFOUND·

των οργανισμών και να εστιάσει κατά 
κύριο λόγο, αλλά όχι αποκλειστικά στους 
οργανισμούς CEDEFOP, EEA, EIGE και 
EUROFOUND·

υπογραμμίζει ότι η σχετική έκθεση θα 
πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση κόστους 
οφέλους και εκτίμηση αντικτύπου της 
εξωτερικής ανάθεσης καθηκόντων σε 
οργανισμούς σε σύγκριση με την εκτέλεσή 
τους από τις υπηρεσίες της ίδιας της 
Επιτροπής, και να αναφέρει 
συγκεκριμένα το επίπεδο κοινωνικής 
ευθύνης έναντι των πολιτών και των 
ομάδων συμφερόντων·

Or. en

Τροπολογία 158
Lucas Hartong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 81

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

81. θεωρεί ότι οι δραστηριότητες και τα 
αποτελέσματα κάποιων οργανισμών 
προκαλούν αμφιβολίες σχετικά με την 
πραγματική προστιθέμενη αξία τους όσον 
αφορά τους στόχους της Ένωσης·  θεωρεί 
ότι μπορεί να θεωρηθεί ότι μεγάλος 
αριθμός εκθέσεων και εγγράφων και 
άλλων σχετικών αποτελεσμάτων όπως 
εκείνα του EEA και άλλων οργανισμών, 
δεν συνεισφέρουν με ουσιώδη, καινοτόμο 
και πρακτικό τρόπο στους στόχους και τις 
εργασίες που αφορούν την Ένωση·  
επισημαίνει επίσης ότι τα αποτελέσματα 
του EIGE ήταν περιορισμένα το 2010·  
ζητεί κατά συνέπεια από την Επιτροπή, το 
Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο να 
υποβάλει αμέσως εκθέσεις σχετικά με την 
πραγματική προστιθέμενη αξία των 
δραστηριοτήτων των οργανισμών και να 
εστιάσει κατά κύριο λόγο, αλλά όχι 

81. θεωρεί ότι οι δραστηριότητες και τα 
αποτελέσματα κάποιων οργανισμών 
προκαλούν αμφιβολίες σχετικά με την 
πραγματική προστιθέμενη αξία τους όσον 
αφορά τους στόχους της Ένωσης·  θεωρεί 
ότι μπορεί να θεωρηθεί ότι μεγάλος 
αριθμός εκθέσεων και εγγράφων και 
άλλων σχετικών αποτελεσμάτων όπως 
εκείνα του EEA και άλλων οργανισμών, 
δεν συνεισφέρουν με ουσιώδη, καινοτόμο 
και πρακτικό τρόπο στους στόχους και τις 
εργασίες που αφορούν την Ένωση·  
επισημαίνει επίσης ότι τα αποτελέσματα 
του EIGE ήταν περιορισμένα το 2010·  
ζητεί κατά συνέπεια από την Επιτροπή, το 
Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο να 
υποβάλει αμέσως εκθέσεις σχετικά με την 
πραγματική προστιθέμενη αξία των 
δραστηριοτήτων των οργανισμών και να 
εστιάσει κατά κύριο λόγο, αλλά όχι 



AM\893008EL.doc 95/96 PE483.635v01-00

EL

αποκλειστικά στους οργανισμούς 
CEDEFOP, EEA, EIGE και 
EUROFOUND·

αποκλειστικά στους οργανισμούς 
CEDEFOP, EEA, EIGE και 
EUROFOUND.  Πρεσβεύει την άποψη 
ότι οι οργανισμοί που δεν παρουσιάζουν 
πραγματική προστιθέμενη αξία για τους 
στόχους της ένωσης, θα πρέπει να
περιορισθούν και τελικά να καταργηθούν·

Or. nl

Τροπολογία 159
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 82

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

82. επισημαίνει, τέλος, ότι ιδίως σε 
περίοδο κρίσης θα πρέπει να αναλυθεί 
γρήγορα και με σοβαρότητα η 
πραγματική προστιθέμενη αξία των 
οργανισμών έτσι ώστε να αποφεύγονται 
ενδεχόμενες δαπάνες που είναι μη 
υποχρεωτικές και δεν είναι απολύτως 
αναγκαίες, έτσι ώστε να υπάρξει η 
κατάλληλη ανταπόκριση όσον αφορά τις 
αυστηρές ανάγκες της Ένωσης και τις 
ανάγκες, ανησυχίες και εκκλήσεις των 
πολιτών για εμπιστοσύνη στα θεσμικά 
μας όργανα· τονίζει ότι η Ένωση και τα 
κράτη μέλη δεν μπορούν να ζητούν από 
τους πολίτες της Ένωσης να 
εξοικονομούν χρήματα, χωρίς να 
πράττουν το ίδιο· ζητεί δικαιοσύνη όσον 
αφορά την εξοικονόμηση κονδυλίων από 
τις υπηρεσίες της Ένωσης –
συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών –
δεδομένου ότι ζητείται και από τους 
πολίτες της να εξοικονομούν χρήματα, οι 
οποίοι είναι στη ουσία οι φορολογούμενοι 
που συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό 
της Ένωσης·

διαγράφεται

Or. en
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