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 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2010: απόδοση, 
δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(2011/2232(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2011 προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απόφαση 
απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2009 (COM(2011)0736) και τα συνοδευτικά έγγραφα 
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SEC(2011)1350) και (SEC(2011)1351),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2008 με τίτλο 
«Ευρωπαϊκοί οργανισμοί – Πορεία προς το μέλλον» (COM(2008)0135),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της … Μαΐου 2012 σχετικά με την απαλλαγή για το 
2010: απόδοση, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της ΕΕ1,

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

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 23ης 
Δεκεμβρίου 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 το δημοσιονομικό κανονισμό που 
εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων3, και ιδίως το 
άρθρο 96 αυτού,

– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 5/2008 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο 
«Οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης: επίτευξη αποτελεσμάτων»,

– έχοντας υπόψη τις ειδικές ετήσιες εκθέσεις4 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους 
ετήσιους λογαριασμούς των αποκεντρωμένων οργανισμών για το οικονομικό έτος 2010,

– έχοντας υπόψη τη μελέτη με θέμα «Χρησιμότητα και σκοπιμότητα της δημιουργίας 
κοινών υπηρεσιών υποστήριξης για τους οργανισμούς της ΕΕ», που δημοσιεύτηκε στις 7 
Απριλίου 2009, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τις προσπάθειες 
της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς5, τη γραπτή δήλωσή του αριθ. 2/2010 

                                               
1 ΕΕ L 000, 00.0.2012, σ. 000.
2 ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
3 ΕΕ L 357, 31.12.02, σ. 72.
4 ΕΕ C 368, 16.12.2011.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0388.
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σχετικά με τις προσπάθειες της Ένωσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς1, 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 άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις 
γνωμοδοτήσεις … (A7-0000/2012),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν ψήφισμα περιλαμβάνει, για κάθε οργανισμό κατά την 
έννοια του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, τις οριζόντιες 
παρατηρήσεις που συνοδεύουν τις αποφάσεις απαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 96 του 
κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 και το άρθρο 3 του παραρτήματος VΙ του 
Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

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

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)· 

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

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε συνέχεια της έγκρισης της προαναφερθείσας ανακοίνωσης 
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2008, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή 
δρομολόγησαν εκ νέου τη διαδικασία καθορισμού κοινού πλαισίου για τους οργανισμούς 
και το 2009 συγκρότησαν διοργανική ομάδα εργασίας για τους οργανισμούς· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοργανική ομάδα εργασίας συνεδρίασε για έβδομη φορά σε 
πολιτικό επίπεδο στις 13 Δεκεμβρίου 2011 και συζήτησε τα ακόλουθα: κριτήρια για τη 
σύσταση νέων οργανισμών, επιλογή της έδρας των οργανισμών και συμφωνία ως προς 
την έδρα, σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων, διαδικασίες διορισμού διευθυντών, 
αξιολόγηση και επιδόσεις, πολυετές πρόγραμμα, και διοικητική υποστήριξη·

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· 

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 θεσμούς, και 

                                               
1 P7_DCL(2010)0002
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έχει συσταθεί μηχανισμός καταπολέμησης της διαφθοράς σε επίπεδο Ένωσης, με έμφαση 
στη χρήση των ενωσιακών κονδυλίων, των δημόσιων συμβάσεων και της σύγκρουσης 
συμφερόντων· 

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·

I. ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαχείριση δημοσιονομικών πόρων (συμπεριλαμβανομένων της μεταφοράς και της ακύρωσης 
πιστώσεων)

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: 

- αρχική συνεισφορά της Ένωσης που εγγράφηκε στον προϋπολογισμό για τον 
οργανισμό·
- ύψος των κονδυλίων από ανάκτηση πλεονασμάτων·
- συνολική συνεισφορά της Ένωσης για τον οργανισμό·
- ύψος της συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (EFTA)·

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· 

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· 

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 
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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·

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·

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· 

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· 

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 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·

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·

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·

11. θεωρεί, ακόμα, ότι στην περίπτωση των οργανισμών μερικής χρηματοδότησης οι πελάτες 
πρέπει να καταβάλλουν το πλήρες κόστος των υπηρεσιών που τους παρέχονται, 
συμπεριλαμβανομένης της εργοδοτικής συνεισφοράς στο συνταξιοδοτικό ταμείο· όσον 
αφορά του θέμα του πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται η πιθανή υστέρηση έναντι των 
προβλεπόμενων εσόδων από τους πελάτες σε σχέση με την ανάγκη να εξασφαλίζεται η 
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αναγκαία χρηματοδότηση των οργανισμών, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
αναγκαιότητα και τις πιθανές λεπτομέρειες της δημιουργίας ενός περιορισμένου 
αποθεματικού ειδικού σκοπού το οποίο να λειτουργεί με διαφάνεια·

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)·

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· 

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

Αδυναμίες στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

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· 

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·

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 Σιδηροδρόμων 
(ΕΟΣ)·

18. ζητεί από τους οργανισμούς να διασφαλίσουν την ακριβή και έγκαιρη υποβολή εκθέσεων 
ώστε να αναφέρουν τις εξαιρέσεις από τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους με 
συνολικό τρόπο· με τους λεπτομερείς κατάλογους ελέγχου και δελτία αποστολής θα 
σταθεί δυνατό οι οργανισμοί να διευκρινίσουν τα καθήκοντα κάθε κατηγορίας 
υπαλλήλων και να εξασφαλίζουν την κατάλληλη συνέχεια σε περιπτώσεις ενδεχόμενων 
παρατυπιών·  
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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· 

20. ζητεί επίσης από τους οργανισμούς να αναπτύξουν κατασταλτικούς ελέγχους και να 
υποβάλλουν έκθεση σχετικά με αυτούς προκειμένου να εξασφαλίζουν την κατάλληλη 
συνέχεια σε περιπτώσεις ενδεχόμενων παρατυπιών· υποστηρίζει σε αυτό το πλαίσιο τις 
πρωτοβουλίες ανάπτυξης κεντρικής και συντονισμένης ικανότητας σε επίπεδο 
εσωτερικής διεύθυνσης σε κάθε οργανισμό έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μη 
αποδοτικής χρήσης των πόρων και μη συντονισμένης παρακολούθησης των συμβάσεων· 

21. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
(EFSA) για σύνταξη ενός πρακτικού εγχειριδίου σύναψης συμβάσεων στο οποίο 
αναφέρονται αναλυτικά οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες για κάθε στάδιο της διαδικασίας 
και το οποίο θα ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα· θεωρεί ότι η πρωτοβουλία 
αυτή είναι μια πρακτική που πρέπει να υιοθετήσουν και οι άλλοι οργανισμοί· 

II. ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Πολυετές Πρόγραμμα (ΠΠ)

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 
πρόγραμμα εργασίας· ζητεί επίσης από τους οργανισμούς να προβαίνουν σε διαβούλευση 
με το Κοινοβούλιο όσον αφορά αυτό το θέμα·

23. ενθαρρύνει τους οργανισμούς να καταρτίσουν πολυετή προγράμματα στρατηγικής 
τεχνολογίας των πληροφοριών (ΤΠ) για να υποστηρίξουν τις επιχειρησιακές τους 
δραστηριότητες· 

 Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας (ΕΠΕ)

24. θεωρεί ότι η εσωτερική διαδικασία των οργανισμών που υποστηρίζει τη δημιουργία των 
ετησίων προγραμμάτων εργασίας τους έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αξιοπιστία των 
πληροφοριών που ο οργανισμός παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη και στη αρμόδια για 
την απαλλαγή αρχή· ζητεί, για αυτόν τον λόγο, από τους οργανισμούς να είναι σταθεροί 
στον προγραμματισμό τους, να παρέχουν επαρκείς διαδικασίες και κατευθυντήριες 
γραμμές, καθώς και επαρκή τεκμηρίωση που να υποστηρίζει το ετήσιο πρόγραμμα 
εργασίας προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με όλες τις δραστηριότητες που 
πρέπει να πραγματοποιηθούν και σχετικά με τους πόρους που προβλέπονται για κάθε 
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)· 
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26. ενθαρρύνει, σε αυτό το πλαίσιο, τους οργανισμούς να βασίζουν το ετήσιο πρόγραμμα 
εργασίας τους σε κάποιο πρότυπο έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η σύγκριση των 
προγραμμάτων· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, από την Επιτροπή να καταρτίσει 
κατευθυντήριες γραμμές για αυτό το πρότυπο· 

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·

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων (ΕΕΔ)

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·

29. ζητεί η διάρθρωση της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων κάθε οργανισμού 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·

30. ζητεί από τους διευθυντές των οργανισμών να διαβιβάζουν της ετήσιες εκθέσεις 
δραστηριοτήτων τους για το έτος ν και την αξιολόγηση των διοικητικών συμβουλίων στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή έως την 1η 
Ιουλίου του έτους ν+1·

31. εκφράζει την ικανοποίησή του που στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του ο EU-
OSHA, παρέσχε λεπτομερή στοιχεία σύγκρισης μεταξύ των ετών προκειμένου να 
μπορέσει η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή να αξιολογήσει αποτελεσματικότερα την 
εξέλιξη των επιδόσεών του· θεωρεί ότι πρόκειται για πρακτική που είναι σκόπιμο να 
υιοθετήσουν κι άλλοι οργανισμοί·

32. ζητεί επίσης από τους οργανισμούς να κάνουν περαιτέρω προσπάθειες για να 
διασφαλίσουν ότι η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων τους αντικατοπτρίζει ουσιαστικά το 
ετήσιο πρόγραμμα εργασίας τους· τονίζει ότι αυτό συνιστά σημαντικό στοιχείο για την 
κατάλληλη αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων των οργανισμών και σε 
σχέση με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ως εκ τούτου για τον προσδιορισμό 
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των επιδόσεών τους· επαινεί σε αυτό το πλαίσιο τους οργανισμούς ECHA, EMSA και 
EUROPOL για τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων και τα ετήσια προγράμματα 
εργασίας τους· επισημαίνει ωστόσο, ότι ορισμένοι οργανισμοί (πχ. οι EMCCDA και 
GSA) είχαν ελλείψεις από αυτήν την άποψη και ότι ο προγραμματισμός των πόρων βάσει 
των δραστηριοτήτων (ΠΒΔ) δεν ήταν ευθυγραμμισμένος με την οργανωτική διάρθρωση 
του οργανισμού τους έτσι ώστε να καθίσταται εφικτή η παρακολούθηση της εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού·

33. χαιρετίζει την πρωτοβουλία του CEDEFOP σχετικά με τη χρήση διαγραμμάτων Gantt 
για βασικές επιχειρησιακές δραστηριότητες στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του για 
το 2010· υπενθυμίζει στους οργανισμούς ότι τα διαγράμματα αυτά προσφέρουν άμεση 
εποπτεία του χρόνου που αφιερώνει κάθε υπάλληλος σε ένα έργο και προωθούν μια 
προσέγγιση προσανατολισμένη στην επίτευξη αποτελεσμάτων· ενθαρρύνει τους 
οργανισμούς να εφαρμόζουν το διάγραμμα Gantt στον προγραμματισμό κάθε 
επιχειρησιακής δραστηριότητάς τους·

Αξιολόγηση των οργανισμών

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·

Έκθεση σχετικά με το άρθρο 96

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·

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· 

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· 

Ο πίνακας που επισυνάπτεται στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου
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38. εκφράζει την ικανοποίηση του που οι οργανισμοί υπέβαλαν με πίνακα συνημμένο στην 
έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2010, την σύγκριση των επιχειρήσεων κατά τη 
διάρκεια του 2009 και του 2010, έτσι ώστε να επιτρέψουν στην αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή να αξιολογεί αποτελεσματικότερα τις επιδόσεις τους από έτος σε έτος· 
επισημαίνει ότι αυτό είναι κάτι που η αρμόδια για την απαλλαγή αρχή ζήτησε για πρώτη 
φορά στη διαδικασία απαλλαγής των οργανισμών για το 2008·

Ρόλος συντονιστή του δικτύου των οργανισμών 

39. συγχαίρει τον ECHA για το αποτελεσματικό του έργο ως συντονιστή του δικτύου 
οργανισμών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απαλλαγής για το 2010· πιστεύει ότι την 
πρακτική αυτή θα πρέπει να την ακολουθήσουν και οι ολοένα αυξανόμενες κοινές 
επιχειρήσεις·

III. ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Οι ιστοσελίδες των οργανισμών

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·

Σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

41. ζητεί από τους οργανισμούς να διασφαλίσουν ότι ασκούν τα καθήκοντά τους σε 
συντονισμό με τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη· 

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

Σύγκρουση συμφερόντων

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;

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 
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τίθεται υπό αμφισβήτηση λόγω σύγκρουσης συμφερόντων και ότι αυτό έχει αρνητικό 
αντίκτυπο και στο γόητρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

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·

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· 

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·

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·

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· 

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. 

Πρόσληψη των διευθυντών των οργανισμών

51. ζητεί από την διοργανική ομάδα εργασίας να εξετάσει τις λεπτομέρειες για τον διορισμό 
των διευθυντών των οργανισμών έτσι ώστε να υπάρχει ανοιχτή, διαφανής και αξιόπιστη 
διαδικασία προσλήψεων· σε αυτό το πλαίσιο ζητεί από την διοργανική ομάδα εργασίας 
να διασφαλίσει ότι στην κοινή δήλωσή της αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι που επιλέγονται 
για τη θέση των διευθυντών των οργανισμών περνούν από δημόσια συνέντευξη την 
οποία διεξάγουν οι επιτροπές του Κοινοβουλίου· 

52. επισημαίνει ότι στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών, την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών 
και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (αρχές που 
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ιδρύθηκαν το 2010 και άρχισαν τη λειτουργία τους το 2011), ο εκτελεστικός διευθυντής 
διορίζεται από ένα συμβούλιο εποπτών, μόνο όμως κατόπιν επιβεβαίωσης του 
Κοινοβουλίου ως αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής· τονίζει ότι η διαδικασία αυτή θα 
πρέπει να αποτελεί κανόνα για τον διορισμό όλων των εκτελεστικών διευθυντών των 
οργανισμών· 

Πρόληψη της απάτης

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 της Απάτης (OLAF), σε σχέση με τους οργανισμούς θα 
πρέπει να τυποποιηθεί, να ενισχυθεί και να καταστεί πιο εμφανής· 

Σύστημα προειδοποίησης

54. θεωρεί ότι στις περιπτώσεις που η Επιτροπή έχει σοβαρούς λόγους να ανησυχεί ότι ένας 
οργανισμός ενδέχεται να λάβει αποφάσεις ή να προβεί σε δραστηριότητες που πιθανώς 
δεν συνάδουν με την εντολή του οργανισμού, να παραβιάσει τη νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να έρθει σε προφανή αντίθεση με τους στόχους της πολιτικής της 
Ένωσης, είναι καθήκον της να ενημερώσει αμέσως το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
έτσι ώστε να μπορέσουν να λάβουν την κατάλληλη δράση· 

IV. ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαδικασίες πρόσληψης

55. ζητεί από τους οργανισμούς να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να αυξήσουν τη 
νομιμότητα, τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα των διαδικασιών προσλήψεών τους· 
επισημαίνει ότι για άλλη μία φορά παρατηρήθηκαν σε πολλούς οργανισμούς αδυναμίες 
όσον αφορά την επιλογή προσωπικού, που υπονόμευσαν τη διαφάνεια των διαδικασιών 
αυτών και/ή είχαν ως αποτέλεσμα την παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στην 
εφαρμογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας· επισημαίνει, ειδικότερα, ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο αναφέρει συστηματικά τις ακόλουθες αδυναμίες:

- Απουσία στοιχείων για το αν τα κριτήρια επιλογής και η ελάχιστη βαθμολογία που 
πρέπει να συγκεντρώσουν οι υποψήφιοι για να κληθούν σε γραπτές 
εξετάσεις/συνέντευξη καθορίζονται πριν από την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης,
- Ανεπαρκής τεκμηρίωση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού,

- Άνιση μεταχείριση εσωτερικών/εξωτερικών υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης 
προσωπικού,

- Περιορισμένος ανταγωνισμός· 

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  
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αυξάνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών της Ένωσης στη διαδικασία προσλήψεων των 
οργανισμών· 

56. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία του CEDEFOP να δημιουργήσει το 
2010 ένα επιγραμμικό εργαλείο για τις προσλήψεις, το RECON - Recruitment Online, το 
οποίο θα βοηθήσει το κέντρο να αυξήσει την ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα και τη 
διαφάνεια της διαδικασίας του για τις προσλήψεις· ζητεί από όλους τους οργανισμούς να 
ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία· 

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·

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

Εκτέλεση καθηκόντων ευαίσθητου χαρακτήρα από έκτακτους υπαλλήλους

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·

V. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

60. ενθαρρύνει τους οργανισμούς να βελτιώσουν περαιτέρω τα συστήματα εσωτερικού 
ελέγχου τους ώστε να υποστηρίζονται οι ετήσιες δηλώσεις αξιοπιστίας των διευθυντών 
τους· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της καθιέρωσης καθηκόντων διαχείρισης 
κινδύνου για την καταγραφή των κινδύνων και την κατάρτιση σχεδίων δράσης για τον 
περιορισμό τους·

Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου(ΙΑS)

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 
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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·

62. θεωρεί αποφασιστικό τον ρόλο της IAS ως φορέα εσωτερικού ελέγχου των 
αποκεντρωμένων οργανισμών· υπογραμμίζει, ειδικότερα, ότι η IAS εκδίδει ανεξάρτητες 
γνωμοδοτήσεις σχετικά με την ποιότητα των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και 
υποβάλλει συστάσεις για τη βελτίωση των πρακτικών πτυχών της λειτουργίας και την 
προώθηση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των οργανισμών·

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 ελλείψεις και να δικαιολογήσουν στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή 
τυχόν απόρριψη ή καθυστερήσεις όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της IAS·

VI. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο έλεγχος των οργανισμών της Ένωσης από το Ελεγκτικό Συνέδριο

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· 

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· 

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

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:
- την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου κάθε οργανισμού,

- τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων στους οργανισμούς·
- την αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων κάθε οργανισμού·

- τις επιδόσεις των οργανισμών·

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· 

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·

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

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

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·

Εξωτερική ανάθεση των ελέγχων που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο στους οργανισμούς

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·

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

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·

VII. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Διοικητικό Συμβούλιο 
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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·

Διοικητική υποστήριξη

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:
- 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·

- την από κοινού χρήση υπηρεσιών ανάμεσα στους οργανισμούς είτε με βάση τη 
γεωγραφική εγγύτητα είτε με βάση τον τομέα πολιτικής· επαινεί στο πλαίσιο αυτό 
την πρωτοβουλία των EMSA-CFCA για από κοινού χρήση της υπηρεσίας του 
εσωτερικού λογιστικού ελέγχου· θεωρεί, ωστόσο, ότι αυτό είναι μία αρχή στην 
οποία θα πρέπει να δοθεί συνέχεια με την αναδιάρθρωση και συγχώνευση, οι οποίες 
θα πρέπει να αφορούν όλους του οργανισμούς·

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· 

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 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. 

Πειθαρχικές διαδικασίες

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 
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βαθμό που απαιτείται για να συμμετέχουν ως αμερόληπτα μέλη στο πειθαρχικό 
συμβούλιο·

VIII. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΚΟΙΝΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

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·

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. 

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. 

o
o o

83. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στους οργανισμούς που 
υπόκεινται στην τρέχουσα διαδικασία απαλλαγής, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το 
Ελεγκτικό Συνέδριο.


