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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. επισημαίνει την επιβεβαίωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι οι οικονομικές καταστάσεις 
για προϋπολογισμό ύψους 21 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·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτήρισε 
νόμιμες και κανονικές τις οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού για το οικονομικό 
έτος 2008· 

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· 

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· 

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· 

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


