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Τροπολογία 1
Frédéric Daerden, Alejandro Cercas, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επισημαίνει με λύπη τη διαπίστωση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η μεταφορά 
πιστώσεων ύψους 3.400.000 εκατ. ευρώ 
προκάλεσε τεχνητή μείωση του 
δημοσιονομικού αποτελέσματος και, 
συνακόλουθα, μείωση του ποσού που 
επιστρέφεται στον κοινοτικό 
προϋπολογισμό· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, 
την προσαρμογή των δημοσιονομικών 
προβλέψεων στις πραγματικές ανάγκες, 
στο πλαίσιο της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης· αναμένει περαιτέρω 
προσπάθειες, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή μελλοντικά η διασφάλιση της 
τήρησης της αρχής του ενιαυσίου και της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

3. επισημαίνει τη διαπίστωση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η μεταφορά 
πιστώσεων ύψους 3.400.000 εκατ. ευρώ 
προκάλεσε τεχνητή μείωση του 
δημοσιονομικού αποτελέσματος και, 
συνακόλουθα, μείωση του ποσού που 
επιστρέφεται στον κοινοτικό 
προϋπολογισμό· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, 
την προσαρμογή των δημοσιονομικών 
προβλέψεων στις πραγματικές ανάγκες, 
στο πλαίσιο της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τις αυξημένες προσπάθειες που 
καταβάλλονται, προκειμένου να καταστεί 
δυνατή μελλοντικά η διασφάλιση της 
τήρησης της αρχής του ενιαυσίου και της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, 
ιδιαίτερα δε για τη δέσμευση ότι δεν θα 
αναλαμβάνονται πλέον υποχρεώσεις 
σημαντικού ύψους στο τέλος του έτους·

Or. fr

Τροπολογία 2
Frédéric Daerden, Alejandro Cercas, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. αναμένει από τον Οργανισμό να 
μεριμνήσει για την εξάλειψη των 
υπαρχόντων προβλημάτων στη 
διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων και την 
εφαρμογή των ευρωπαϊκών 
δημοσιονομικών διατάξεων·

4. αναμένει από τον Οργανισμό να 
μεριμνήσει ώστε να λυθεί μελλοντικά το 
πρόβλημα της χρησιμοποίησης της  
σύμβασης πλαισίου για τις δημόσιες 
συμβάσεις σε ύψος μεγαλύτερο από τη 
μέγιστη αξία του, προκειμένου να 
ενισχυθεί η εφαρμογή των ευρωπαϊκών 
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δημοσιονομικών διατάξεων·
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