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1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

όσον αφορά τη εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2010
(C7-0278/2011 – 2011/2217(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2010,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους 
λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2010, 
συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού1,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της … (0000/2012 – C7-0000/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης 
Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων2, συγκεκριμένα το άρθρο 185 αυτού,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 
1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού 
δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων3 σχετικά με το περιβάλλον, και ιδίως το άρθρο 
13,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 401/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον ευρωπαϊκό οργανισμό περιβάλλοντος 
και το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον4, και 
ιδίως το άρθρο 13 αυτού,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης 
Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους 
κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που 
εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων5, και ειδικότερα 
το άρθρο 94 αυτού,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 

                                               
1 ΕΕ C 366, 15.12.2011, σ. 57.
2 ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
3 ΕΕ C 120, 11.5.1990, σ. 1.
4 ΕΕ C 126, 21.5.2009, σ. 13.
5 ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
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Τροφίμων (A7-0000/2012),

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

2. εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Περιβάλλοντος, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (σειρά L).
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2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος 
για το οικονομικό έτος 2010
(C7-0278/2011 – 2011/2217(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2010,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους 
λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2010, 
συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού1,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της … (0000/2012 – C7-0000/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης 
Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων2, συγκεκριμένα το άρθρο 185 αυτού,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 
1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού 
δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον3, και ιδίως το άρθρο 
13,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 401/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον ευρωπαϊκό οργανισμό περιβάλλοντος 
και το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον4, και 
ιδίως το άρθρο 13 αυτού,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης 
Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους 
κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που 
εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων5, και ειδικότερα 
το άρθρο 94 αυτού,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 

                                               
1 ΕΕ C 366, 15.12.2011, σ. 57.
2 ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
3 ΕΕ C 120, 11.5.1990, σ. 1.
4 ΕΕ C 126, 21.5.2009, σ. 13.
5 ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
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Τροφίμων (A7-0000/2012),

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

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό 
διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή 
και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).



PR\880653EL.doc 7/15 PE473.990v01-00

EL

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασής 
του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2010
(C7-0278/2011 – 2011/2217(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2010,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους 
λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2010, 
συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού1,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της … (0000/2012 – C7-0000/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης 
Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων2, συγκεκριμένα το άρθρο 185 αυτού,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 
1990, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού 
δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον3, και ιδίως το άρθρο 
13,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 401/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον ευρωπαϊκό οργανισμό περιβάλλοντος 
και το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον4, και 
ιδίως το άρθρο 13 αυτού,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης 
Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους 
κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που 
εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων5, και ειδικότερα 
το άρθρο 94 αυτού,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και τη 

                                               
1 ΕΕ C 366, 15.12.2011, σ. 57.
2 ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
3 ΕΕ C 120, 11.5.1990, σ. 1.
4 ΕΕ C 126, 21.5.2009, σ. 13.
5 ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
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γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων (A7-0000/2012),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει ότι απεκόμισε εύλογη 
βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος 2010 είναι αξιόπιστοι και 
ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Μαΐου 2011 το Κοινοβούλιο χορήγησε απαλλαγή στο 
γενικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων όσον αφορά την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 20091, στο δε συνοδευτικό 
ψήφισμα της απόφασης περί απαλλαγής:

- ενεθάρρυνε τον Οργανισμό να συνεχίσει τις προσπάθειές του για περαιτέρω ανάπτυξη 
των μεθόδων επικοινωνίας προκειμένου να προσελκύσει καλύτερη κάλυψη από τα 
μέσα ενημέρωσης όσον αφορά τα ευρήματά του, καθόσον τα μέτρα αυτά μπορούν να 
οδηγήσουν σε πιο διαφανείς μεθόδους εργασίας και αύξηση του δημοσίου 
ενδιαφέροντος για το έργο του Οργανισμού·

- εξέφραζε την ανησυχία του σχετικά με την πρακτική του Οργανισμού να προβαίνει σε 
μεταφορές πιστώσεων με σκοπό την αύξηση του κονδυλίου που είχε εγγραφεί στον 
προϋπολογισμό προκειμένου να καλυφθεί το ενοίκιο που καταβλήθηκε για τις 
εγκαταστάσεις του Οργανισμού το πρώτο τρίμηνο του 2010 και να το χρεώσει στον 
προϋπολογισμό του 2011, καθόσον η πρακτική αυτή έρχεται σε αντίθεση με την αρχή 
του ετήσιου χαρακτήρα του προϋπολογισμού,

- καλούσε τον Οργανισμό να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες στις διαδικασίες 
προσλήψεων που έθεταν σε κίνδυνο τη διαφάνεια των διαδικασιών αυτών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού για το έτος 2010 ανήλθε στα 
50.600.000 ευρώ, δηλαδή ήταν κατά 26% υψηλότερος από τον προϋπολογισμό του για το 
2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβολή της Ένωσης στον προϋπολογισμό του 
Οργανισμού για το 2010 ανήλθε στο ποσό των 35.258.000, έναντι 34.560.000 ευρώ το
20092, που αντιστοιχεί σε αύξηση 2%·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

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

                                               
1 ΕΕ C 250, 21.5.2009, σ. 155.
2 ΕΕ L 64, 12.03.2010, σ. 677.
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2. διαπιστώνει από τους οριστικούς λογαριασμούς του Οργανισμού ότι για το οικονομικό 
έτος 2010, οι συνολικές πληρωμές του Οργανισμού ανέρχονται στο ποσό των 
38.898.533,88 ευρώ·

Μεταφορά πιστώσεων στο επόμενο έτος

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

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

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

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

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

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

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

Ανθρώπινοι πόροι

9. σημειώνει ότι ο Οργανισμός αναθεώρησε τη διαδικασία προσλήψεων σύμφωνα με τις 
παρατηρήσεις που υπέβαλε η αρμόδια για τη χορήγηση απαλλαγής αρχή και το 
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Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες των ανακοινώσεων 
για την πλήρωση κενών θέσεων, την τεκμηρίωση της απόφασης για τα συμβούλια 
επιλογής και τα όρια για την πρόσκληση σε συνέντευξη καθώς και τα πρακτικά των 
συνεντεύξεων·

10. διαπιστώνει επίσης από το ετήσιο πρόγραμμα διαχείρισης ότι ο Οργανισμός εφήρμοσε 
την πολιτική του ΕΟΠ για το προσωπικό, που παρέχει τη βάση για την ανάπτυξη του 
προσωπικού·

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

Η στρατηγική του Οργανισμού για την περίοδο 2009-2013

12. χαιρετίζει το γεγονός ότι οι δραστηριότητες του Οργανισμού στον τομέα του 
προσωπικού και της διοίκησης, οι διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, τα προϊόντα και οι 
υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες διοίκησης και κτιρίων συνενώθηκαν εντός του 
πλαισίου του στρατηγικού χώρου στη «στρατηγική του ΕΟΠ 2009-2013»·

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

Σύγκρουση συμφερόντων

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

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

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

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

18. εκφράζει την ικανοποίηση του για την πρωτοβουλία του Οργανισμού να εξακολουθήσει 
να παρέχει τακτικά ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση βάσει του ιδρυτικού κανονισμού 
του (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 και βάσει των εγκεκριμένων από το διοικητικό συμβούλιο 
προγραμμάτων εργασίας· σημειώνει ιδιαίτερα ότι η επόμενη αξιολόγηση θα 
πραγματοποιηθεί το 2012 και θα εστιάσει στην αποτελεσματικότητα της χάραξης 
εταιρικής στρατηγικής·

19. σημειώνει την πρωτοβουλία του Οργανισμού να μετρήσει τις επιδόσεις του μέσω του 
συστήματος οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) και των εσωτερικών 
συστημάτων διαχείρισης με τη χρήση διασυνδεδεμένων συνιστωσών -
χρηματοοικονομικών, πελατειακών, επιχειρησιακών και μαθησιακών και 
αναπτυξιακών·

20. συνειδητοποιεί από το ετήσιο σχέδιο διαχείρισης του Οργανισμού τις προσπάθειες που 
καταβάλλει ο Οργανισμός με διάφορα διεθνή και ενωσιακά όργανα, το Eionet και την 
επιστημονική επιτροπή, για να δημιουργήσει μια δομή δικτύωσης προκειμένου να είναι 
σε θέση να διατηρήσει τους δεσμούς με την ερευνητική και επιστημονική κοινότητα, να 
διαδώσει και να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα, και ιδίως τις πληροφορίες και τα 
δεδομένα που προκύπτουν από τις ερευνητικές δραστηριότητες, σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο, με πιο συστηματικό τρόπο·

21. σημειώνει επιπλέον, ότι μετά την αίτηση που υπέβαλε η αρμόδια για τη χορήγηση 
απαλλαγής στη διαδικασία του 2009, το 2011 ο Οργανισμός αύξησε τις προσπάθειές 
του για να προσεγγίσει το ευρύτερο κοινό και ξεκίνησε πιλοτικά έργα, 
χρησιμοποιώντας ως μέσα επικοινωνίας που απευθύνονται στο κοινό τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης·

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

των εγγράφων και των άλλων συναφών μέσων·
- στοιχεία όσον αφορά την ενδεχόμενη προστιθέμενη αξία που απέδωσαν οι εκθέσεις 

του Οργανισμού σε σύγκριση με τις εκθέσεις άλλων οργάνων επί περιβαλλοντικών 
θεμάτων·

- τη διαδικασία – αν υπήρξε – εξακρίβωσης των δεδομένων που απέστειλαν τα 
κράτη μέλη, την περιοδικότητα της εξακρίβωσης αυτής, καθώς και τον τρόπο με 
τον οποίο αξιοποιούνται από τον Οργανισμό τα δεδομένα που παρέχουν τα κράτη 
μέλη·

- τον συνολικό αριθμό των επισκεπτών επιστημόνων που εργάστηκαν κατά την 
τελευταία πενταετία στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού και τα αντίστοιχα 
προσόντα τους·
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- το κόστος της φιλοξενίας των εν λόγω επισκεπτών επιστημόνων·

Εσωτερικός έλεγχος

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

24. καλεί σε σχέση με αυτό τον Οργανισμό: 
- να προωθήσει κατευθυντήριες γραμμές για στόχους και μετρήσιμους δείκτες όσον 

αφορά τον σχεδιασμό των έργων και την παρακολούθηση της προόδου,

- να προσδιορίσει το κόστος των έργων,

- να βελτιώσει την  αποτελεσματική διαχείριση των έργων και των διαδικασιών για 
τον έλεγχο και την εξακρίβωση των νέων δεδομένων που εγγράφονται στο ΣΣΔ·

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

- να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν κατάλογοι ελέγχου διασφάλισης και 
ελέγχου ποιότητας (QA/QC) για την έκθεση απογραφής των ΑΘ,

- να σχεδιαστούν, να περιγράφουν και να τεκμηριωθούν οι σχετικοί ποιοτικοί 
έλεγχοι,

- θα διασφαλιστεί η εποπτεία των ελέγχων ποιότητας, 

- να αντιμετωπιστούν θέματα συνέχισης δραστηριοτήτων, 

- να πραγματοποιηθούν επί τόπου έλεγχοι και να γίνει εξακρίβωση των χορηγήσεων, 

- να υπάρξει παρακολούθηση και μεταπαρακολούθηση της εφαρμογής των 
χορηγήσεων·

o
o o

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

27. παραπέμπει, για περαιτέρω παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την 
απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της …2012 σχετικά με τις επιδόσεις, τη 
δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.
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Παράρτημα
Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα προηγούμενα έτη
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Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός 

Περιβάλλοντος
2006 2007 2008 2009

Επιδόσεις

ά.α. ά.α.

- καλεί τον Οργανισμό να προχωρήσει σε διαχρονική 
ανάλυση των δράσεων που διενεργήθηκαν σε σχέση με 
αυτό τα προηγούμενα χρόνια·

- καλεί τον Οργανισμό να συνεχίσει να υποβάλλει κάθε 
πέντε χρόνια ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση με βάση
τον θεμελιώδη κανονισμό και το πρόγραμμα εργασιών
που εγκρίνει το διοικητικό συμβούλιο

- θετικές τάσεις: ο οργανισμός έχει δημιουργήσει ένα 
πολύ καλά αναπτυγμένο σύστημα διαχείρισης με βάση τις 
δραστηριότητες, ένα πολυετές πρόγραμμα εργασιών, έναν 
ισορροπημένο πίνακα επιδόσεων με δείκτες και ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου διαχείρισης

- Καλεί τον Οργανισμό να προβεί σε σύγκριση των δράσεων 
που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους για τα οποία 
πρόκειται να χορηγηθεί απαλλαγή και κατά τη διάρκεια του 
προηγούμενου οικονομικού έτους
- Ζητεί από τον Οργανισμό να εξετάσει κατά προτεραιότητα 
τους τέσσερεις αυτούς τομείς και να προωθήσει ενεργά την 
περαιτέρω ανάπτυξή τους
- Παροτρύνει τον Οργανισμό να συνεχίσει τις προσπάθειες 
για περαιτέρω ανάπτυξη των μεθόδων επικοινωνίας 
προκειμένου να προσελκύσει μεγαλύτερη κάλυψη των 
μέσων ενημέρωσης για τα ευρήματά του, καθόσον τέτοια 
μέτρα μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη διαφάνεια των 
μεθόδων εργασίας και μεγαλύτερο ενδιαφέρον του κοινού 
για το έργο του Οργανισμού
- Ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να διενεργήσει ελέγχους 
επιδόσεων για τον Οργανισμό

Δημοσιονομική και 
χρηματοοικονομική 

διαχείριση

Κατά συνέπεια, δεν τηρήθηκε 
αυστηρά η αρχή της ετήσιας 
διάρκειας. περισσότερα από το 
30% των υποχρεώσεων και 50% 
των επιχειρησιακών δαπανών 
έπρεπε να μεταφερθούν.

- Αδυναμίες στις διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων: άμεση ανάθεση σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών χωρίς να τηρηθούν οι 
όροι που προβλέπει ο δημοσιονομικός 
κανονισμός, ανάθεση συγκεκριμένης 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών, η οποία δεν 
ήταν σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης-
πλαισίου.

- Αδυναμίες στη διαχείριση των συμφωνιών 
επιχορηγήσεων (Ευρωπαϊκό Τοπικό Κέντρο)

ά.α.

- Παροτρύνει τον Οργανισμό να ενισχύσει τη σύνδεση 
μεταξύ προϋπολογισμού και προγράμματος εργασίας
- Εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την πρακτική του 
Οργανισμού να προβαίνει σε μεταφορές πιστώσεων για 
αύξηση κονδυλίων του προϋπολογισμού, προκειμένου να 
καλυφθεί το κόστος του ενοικίου για τις εγκαταστάσεις του 
Οργανισμού κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010 
επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό του 2009, καθόσον η 
πρακτική αυτή έρχεται σε αντίθεση με την αρχή του ετήσιου 
χαρακτήρα του προϋπολογισμού
- Καλεί τον Οργανισμό να βελτιώσει την ακρίβεια των 
πληροφοριών που παρέχουν τα επιχειρησιακά τμήματα όσον 
αφορά την εκτίμηση των αυξημένων επιχειρησιακών 
δαπανών

Ανθρώπινοι πόροι ά.α.

- Αδυναμίες στις διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων: οι υποψήφιοι που δεν πληρούσαν 
τα κριτήρια επιλογής υποβάλλονταν σε 
περαιτέρω αξιολόγηση, τα δε κριτήρια για την 
ανάδειξη των καλύτερων υποψηφίων που θα 
καλούνταν για συνέντευξη δεν είχαν 
τεκμηριωθεί.

ά.α.

- Καλεί τον Οργανισμό να καλύψει τα κενά που 
παρατηρούνται στις διαδικασίες προσλήψεών του διότι 
υπονομεύουν τη διαφάνεια των εν λόγω διαδικασιών
- Οι προκηρύξεις κενών θέσεων δεν διευκρίνιζαν τον 
μέγιστο αριθμό των υποψηφίων που θα εγγράφονταν στους 
εφεδρικούς πίνακες επιτυχόντων, οι ερωτήσεις των γραπτών 
δοκιμασιών και των συνεντεύξεων δεν είχαν καθοριστεί πριν 
από την εξέταση των αιτήσεων, οι αποφάσεις των επιτροπών 
επιλογής προσωπικού ήταν ανεπαρκώς τεκμηριωμένες, η 
ελάχιστη βαθμολογία που έπρεπε να συγκεντρώνουν οι 
υποψήφιοι προκειμένου να κληθούν σε συνέντευξη και η 
αναγκαία βαθμολογία για την εγγραφή τους στον εφεδρικό 
πίνακα επιτυχόντων δεν είχαν καθοριστεί εκ των προτέρων, 
τα πρακτικά ήταν ελλιπή.
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Παράρτημα
Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα προηγούμενα χρόνια

Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός 

Περιβάλλοντος
2006 2007 2008 2009

Εσωτερικός 
έλεγχος

- Επισημαίνει ακόμη, ότι κατά 
παράβαση της αρχής του διαχωρισμού 
των καθηκόντων, ο ίδιος διατάκτης 
πραγματοποιούσε όχι μόνο 
προληπτικούς ελέγχους κατ’ ανάθεση 
αλλά διαχειριζόταν επίσης τα 
δικαιώματα πρόσβασης στον 
υπολογιστή με το λογιστικό σύστημα 
για τον προϋπολογισμό

ά.α.

- Καλεί τον Οργανισμό να υλοποιήσει τις 17 από τις 27 
συστάσεις που υπέβαλε η Υπηρεσία Εσωτερικού 
Ελέγχου, προχωρώντας δηλαδή στη δημιουργία 
χρηματοοικονομικών κυκλωμάτων, προωθώντας τους 
επιπλέον ελέγχους/ εξακριβώσεις επιχορηγήσεων και 
παρακολουθώντας τη συνέχεια που δίνεται στις 
επιχορηγήσεις και την εφαρμογή των προτύπων 
εσωτερικού ελέγχου.

- αναγνωρίζει ότι εξακολουθούν να πρέπει να υλοποιηθούν 
τρεις ακόμη συστάσεις της μεταπαρακολούθησης της ΥΕΕ 
σε σχέση με τις συστάσεις παλαιότερου ελέγχου, που 
αφορούν κυρίως ευαίσθητες θέσεις, τους επιτόπου ελέγχους/ 
εξακρίβωσης ή τα κυκλώματα επιχορηγήσεων και 
οικονομικά κυκλώματα και θεωρούνται πολύ σημαντικές


