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Τροπολογία 1
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει την επιβεβαίωση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι οι οικονομικές 
καταστάσεις για προϋπολογισμό ύψους 
14,9 εκατ. ευρώ συμφωνούν με την 
πραγματική δημοσιονομική κατάσταση 
στον Οργανισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2008, 
και ότι οι διαδικασίες και οι ταμειακές 
ροές του συγκεκριμένου οικονομικού 
έτους είναι σύμφωνες με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες του 
Οργανισμού· επισημαίνει την αλλαγή στο 
σύστημα τήρησης λογαριασμών, καθώς 
και τα προβλήματα που διαπίστωσε το 
Ελεγκτικό Συνέδριο·

1. επισημαίνει την επιβεβαίωση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι οι οικονομικές 
καταστάσεις για προϋπολογισμό ύψους 
14,9 εκατ. ευρώ συμφωνούν με την 
πραγματική δημοσιονομική κατάσταση 
στον Οργανισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2008, 
και ότι οι διαδικασίες και οι ταμειακές 
ροές του συγκεκριμένου οικονομικού 
έτους είναι σύμφωνες με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες του 
Οργανισμού·

Or. fr

Τροπολογία 2
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

επισημαίνει την επιβεβαίωση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι οι οικονομικές 
καταστάσεις για προϋπολογισμό ύψους 
14,9 εκατ. ευρώ συμφωνούν με την 
πραγματική δημοσιονομική κατάσταση 
στον Οργανισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2008, 
και ότι οι διαδικασίες και οι ταμειακές 
ροές του συγκεκριμένου οικονομικού 
έτους είναι σύμφωνες με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες του Οργανισμού· 
επισημαίνει την αλλαγή στο σύστημα 
τήρησης λογαριασμών, καθώς και τα 

1. επισημαίνει την επιβεβαίωση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι οι οικονομικές 
καταστάσεις για προϋπολογισμό ύψους 
14,9 εκατ. ευρώ συμφωνούν με την 
πραγματική δημοσιονομική κατάσταση 
στον Οργανισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2008, 
και ότι οι διαδικασίες και οι ταμειακές 
ροές του συγκεκριμένου οικονομικού 
έτους είναι σύμφωνες με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες του oργανισμού· 
σημειώνει την αλλαγή στο σύστημα 
τήρησης λογαριασμών, καθώς και τα 
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προβλήματα που διαπίστωσε το Ελεγκτικό 
Συνέδριο·

προβλήματα που διαπίστωσε το Ελεγκτικό 
Συνέδριο·

Or. fr

Τροπολογία 3
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
ο Διευθυντής και το εποπτικό όργανο του 
Ιδρύματος δεν αντιμετώπισαν έγκαιρα τα 
προβλήματα που προέκυψαν λόγω της 
αλλαγής του συστήματος τήρησης 
λογαριασμών· ζητεί τη λήψη μέτρων από 
το Ίδρυμα·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 4
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
ο Διευθυντής και το εποπτικό όργανο του 
Ιδρύματος δεν αντιμετώπισαν έγκαιρα τα
προβλήματα που προέκυψαν λόγω της 
αλλαγής του συστήματος τήρησης 
λογαριασμών· ζητεί τη λήψη μέτρων από 
το Ίδρυμα·

3. ζητεί από τη διοίκηση του Ιδρύματος 
να λάβει μέτρα προκειμένου να 
αντιμετωπίζει νωρίτερα τις αποχωρήσεις 
βασικών στελεχών, στο πλαίσιο της
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και 
τηρουμένων των υποχρεώσεων όσον 
αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού·

Or. fr
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Τροπολογία 5
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει τη διαπίστωση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη 
μεταφορά 4,9 εκατ. ευρώ (55%) από τις 
πιστώσεις για διοικητικές δαπάνες, χωρίς 
επαρκή αιτιολόγηση· ζητεί, στο πλαίσιο 
αυτό, την προσαρμογή του χρονικού 
προγραμματισμού και των 
δημοσιονομικών προβλέψεων στις 
πραγματικές ετήσιες ανάγκες· 

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 6
Ingeborg Gräßle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει τη διαπίστωση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη 
μεταφορά 4,9 εκατ. ευρώ (55%) από τις 
πιστώσεις για διοικητικές δαπάνες, χωρίς 
επαρκή αιτιολόγηση· ζητεί, στο πλαίσιο 
αυτό, την προσαρμογή του χρονικού 
προγραμματισμού και των 
δημοσιονομικών προβλέψεων στις 
πραγματικές ετήσιες ανάγκες·

4. επισημαίνει τη διαπίστωση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη 
μεταφορά 4,9 εκατ. ευρώ (55%) από τις 
πιστώσεις για διοικητικές δαπάνες, χωρίς 
επαρκή και πειστική για το Κοινοβούλιο 
αιτιολόγηση· σημειώνει ότι τα ταμειακά 
διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα 
έχουν διπλασιαστεί από το 2006 και 
ανέρχονται σε 6,3 εκατ. ευρώ· επισημαίνει 
ότι η μεγάλη ρευστότητα δεν εξυπηρετεί 
ούτε τους στόχους του Ιδρύματος ούτε 
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την προσαρμογή 
του χρονικού προγραμματισμού και των 
δημοσιονομικών προβλέψεων στις 
πραγματικές ετήσιες ανάγκες προκειμένου 
να μειωθούν τα ταμειακά διαθέσιμα·
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Or. de

Τροπολογία 7
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jean Lambert, Jean-Luc 
Bennahmias

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει τη διαπίστωση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη 
μεταφορά 4,9 εκατ. ευρώ (55%) από τις 
πιστώσεις για διοικητικές δαπάνες, χωρίς 
επαρκή αιτιολόγηση· ζητεί, στο πλαίσιο 
αυτό, την προσαρμογή του χρονικού 
προγραμματισμού και των 
δημοσιονομικών προβλέψεων στις 
πραγματικές ετήσιες ανάγκες· 

4. επισημαίνει τη διαπίστωση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη 
μεταφορά 4.900.000 εκατ. ευρώ (55%) από 
τις πιστώσεις για διοικητικές δαπάνες, 
χωρίς επαρκή αιτιολόγηση· ζητεί να 
μελετηθούν σε βάθος τα μέσα με τα οποία 
θα καταστεί δυνατόν οι ιδιαίτερες 
ανάγκες του Ιδρύματος για πολυετείς 
συμβάσεις να συμβιβάζονται με χρονικό 
προγραμματισμό και δημοσιονομικές 
προβλέψεις σύμφωνα με τις  πραγματικές 
ετήσιες ανάγκες 

Or. fr

Τροπολογία 8
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε και 
πάλι αδυναμίες στη διαδικασία ανάθεσης 
συμβάσεων· υπογραμμίζει τις 
ανεπάρκειες που είχαν επισημανθεί το 
προηγούμενο έτος·  ζητεί μεγαλύτερη 
δέσμευση για την ανάπτυξη της 
υποδομής και των διαδικασιών που 
απαιτούνται για να εξασφαλιστεί 

διαγράφεται
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κανονικότητα στην ανάθεση συμβάσεων·

Or. fr

Τροπολογία 9
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε και 
πάλι αδυναμίες στη διαδικασία ανάθεσης 
συμβάσεων· υπογραμμίζει τις 
ανεπάρκειες που είχαν επισημανθεί το 
προηγούμενο έτος· ζητεί μεγαλύτερη 
δέσμευση για την ανάπτυξη της 
υποδομής και των διαδικασιών που 
απαιτούνται για να εξασφαλιστεί 
κανονικότητα στην ανάθεση συμβάσεων·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη 
βούληση του Ιδρύματος να εξαλείψει τις 
ανεπάρκειες που είχαν επισημανθεί το 
προηγούμενο έτος όσον αφορά τη 
διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων·
επισημαίνει την αυξημένη προσήλωση 
στην ανάπτυξη της υποδομής και των 
διαδικασιών που απαιτούνται 
προκειμένου να εξασφαλιστεί 
κανονικότητα στην ανάθεση συμβάσεων·

Or. fr

Τροπολογία 10
Marian Harkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε και 
πάλι αδυναμίες στη διαδικασία ανάθεσης 
συμβάσεων· υπογραμμίζει τις ανεπάρκειες 
που είχαν επισημανθεί το προηγούμενο 
έτος· ζητεί μεγαλύτερη δέσμευση για την 
ανάπτυξη της υποδομής και των 
διαδικασιών που απαιτούνται για να 
εξασφαλιστεί κανονικότητα στην ανάθεση 

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε και 
πάλι αδυναμίες στη διαδικασία ανάθεσης 
συμβάσεων· υπογραμμίζει τις ανεπάρκειες 
που είχαν επισημανθεί το προηγούμενο 
έτος· ζητεί μεγαλύτερη δέσμευση και 
επαγρύπνηση στην εποπτεία της υποδομής 
και των διαδικασιών που απαιτούνται για 
να εξασφαλιστεί κανονικότητα στην 
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συμβάσεων· ανάθεση συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 11
Frédéric Daerden, Proinsias De Rossa, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί από το Ίδρυμα, στην έκθεση 
δραστηριοτήτων του να περιλάβει πλήρη 
στοιχεία σχετικά με το προσωπικό του, 
συμπεριλαμβανομένων των 
συμβασιούχων (87 υπάλληλοι)·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 12
Ingeborg Gräßle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί από το Ίδρυμα, στην έκθεση 
δραστηριοτήτων του να περιλάβει πλήρη 
στοιχεία σχετικά με το προσωπικό του, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβασιούχων 
(87 υπάλληλοι).

6. ζητεί από το Ίδρυμα, στην ετήσια
έκθεσή του να περιλάβει πλήρη στοιχεία 
σχετικά με το προσωπικό του, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβασιούχων 
(87 υπάλληλοι).

Or. de


