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Τροπολογία 1
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. θεωρεί ότι οι δημοσιονομικοί πόροι που 
ζητεί ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής θα του 
επιτρέψουν να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από το 
Καταστατικό του, τις εκτελεστικές 
διατάξεις και τις συμφωνίες συνεργασίας, 
και να επιτελέσει τα καθήκοντά του με 
αποτελεσματικότητα,

1. θεωρεί ότι οι δημοσιονομικοί πόροι που 
ζητεί ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής θα του 
επιτρέψουν να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από το 
Καταστατικό του, τις εκτελεστικές 
διατάξεις και τις συμφωνίες συνεργασίας, 
και να επιτελέσει τα καθήκοντά του με 
αποτελεσματικότητα, διαπιστώνει ότι 
κατά τα τελευταία έτη σημειώθηκαν πολύ 
θετικά αποτελέσματα, δεδομένου ότι οι 
έρευνες περατώθηκαν εντός 
συντομότερης προθεσμίας χωρίς να 
αποβεί τούτο σε βάρος της ποιότητας· 
υπογραμμίζει ότι τα εν λόγω 
αποτελέσματα οφείλονται τόσο στην 
αύξηση των ανθρωπίνων πόρων όσο και 
στην προσφυγή σε νέες μεθόδους έρευνας·  
ενθαρρύνει το Διαμεσολαβητή να 
συνεχίσει τις προσπάθειές του χάριν 
διατήρησης των εξαιρετικών αυτών 
αποτελεσμάτων·

Or. lt

Τροπολογία 2
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει με ικανοποίηση ότι η 
αύξηση στις δημοσιονομικές προβλέψεις 
του Διαμεσολαβητή για το 2012 
περιορίζεται στο 0,4% (+44.605 ευρώ), και 
ότι ο Διαμεσολαβητής δεν ζητεί νέες 

2. επισημαίνει με ικανοποίηση ότι η 
αύξηση στις δημοσιονομικές προβλέψεις 
του Διαμεσολαβητή για το 2012 
περιορίζεται στο 0,4% (+44.605 ευρώ), και 
ότι ο Διαμεσολαβητής δεν ζητεί νέες 
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θέσεις· θέσεις· σημειώνει ότι, λόγω της 
σημερινής χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης, και προκειμένου να 
επιδείξει αλληλεγγύη προς τους εθνικούς 
και περιφερειακούς ομολόγους του, οι 
οποίοι διέρχονται δύσκολη περίοδο από 
δημοσιονομική άποψη, ο 
Διαμεσολαβητής προσπάθησε να 
περιορίσει όσον το δυνατόν περισσότερο 
τις αυξήσεις του προϋπολογισμού, 
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Τροπολογία 3
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. συγχαίρει τον Διαμεσολαβητή για την 
αυτοσυγκράτησή του όσον αφορά τις 
δημοσιονομικές προβλέψεις, και για την 
αλληλεγγύη που επιδεικνύει προς τους 
ομολόγους του στα κράτη μέλη· 
επισημαίνει την πρόθεση του 
Διαμεσολαβητή να επιδείξει τη μέγιστη 
δυνατή αυτοσυγκράτηση στους 
μελλοντικούς προϋπολογισμούς·

3. συγχαίρει τον Διαμεσολαβητή για την 
αυτοσυγκράτησή του όσον αφορά τις 
δημοσιονομικές προβλέψεις, και για την 
αλληλεγγύη που επιδεικνύει προς τους 
ομολόγους του στα κράτη μέλη· 
επισημαίνει την πρόθεση του 
Διαμεσολαβητή να επιδείξει τη μέγιστη 
δυνατή αυτοσυγκράτηση στους 
μελλοντικούς προϋπολογισμούς· χαιρετίζει 
τη λιτότητα που επέδειξε ο 
Διαμεσολαβητής, καθώς και την 
αλληλεγγύη του έναντι των εθνικών και 
περιφερειακών ομολόγων του οι οποίοι, 
λόγω της σημερινή χρηματοπιστωτικής 
και οικονομικής κρίσης, αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες από άποψη προϋπολογισμού· 
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Τροπολογία 4
Rolandas Paksas
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει με ικανοποίηση ότι ο 
Διαμεσολαβητής συνεχίζει την πολιτική 
πολυετούς σχεδιασμού, με συστηματικό 
έλεγχο των γραμμών του προϋπολογισμού 
και ανακατανομή των πόρων ώστε να 
εξασφαλίζεται η εξοικονόμηση·

5. επισημαίνει με ικανοποίηση ότι ο 
Διαμεσολαβητής συνεχίζει την πολιτική 
πολυετούς σχεδιασμού, με συστηματικό 
έλεγχο των γραμμών του προϋπολογισμού 
και ανακατανομή των πόρων ώστε να 
εξασφαλίζεται η εξοικονόμηση·
διαπιστώνει ότι η εφαρμογή της  
στρατηγικής εξέτασης των κονδυλίων 
επέτρεψε να μειωθεί ο αριθμός τους από 
23 σε 16·  ενθαρρύνει τα υπόλοιπα 
θεσμικά όργανα της Ένωσης να 
εμπνευσθούν από τις χρηστές πρακτικές 
του Διαμεσολαβητή εφαρμόζοντας την 
ίδια μέθοδο· 
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Τροπολογία 5
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. επισημαίνει με ικανοποίηση ότι ο 
Διαμεσολαβητής συνεχίζει την πολιτική 
πολυετούς σχεδιασμού, με συστηματικό 
έλεγχο των γραμμών του προϋπολογισμού 
και ανακατανομή των πόρων ώστε να 
εξασφαλίζεται η εξοικονόμηση·

5. επισημαίνει με ικανοποίηση ότι ο 
Διαμεσολαβητής συνεχίζει την πολιτική 
πολυετούς σχεδιασμού, με συστηματικό 
έλεγχο των γραμμών του προϋπολογισμού 
και ανακατανομή των πόρων ώστε να 
εξασφαλίζεται η εξοικονόμηση·
αντιλαμβάνεται το γεγονός ότι  λόγω των 
νέων αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί 
στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή από τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας, η περιορισμένη 
αύξηση του προϋπολογισμού του 
οργάνου, όπως προβλέπεται επί του 
παρόντος, κινδυνεύει να μην είναι 
βιώσιμη· ενθαρρύνει τον Διαμεσολαβητή 
να συνεχίσει να παρουσιάζει μια 
ρεαλιστική κατάσταση προβλέψεων, η 
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οποία να βασίζεται στο κόστος και να 
λαμβάνει πλήρως υπόψη την ανάγκη για 
μια βέλτιστη διαχείριση των 
περιορισμένων πόρων·

Or. lt

Τροπολογία 6
Philippe Boulland

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επιδοκιμάζει την πολιτική του 
Διαμεσολαβητή στον τομέα της 
κατάρτισης, όπως επίσης την πρόθεσή του 
να προσχωρήσει στη διοργανική σύμβαση 
πλαίσιο, που επιτρέπει την πρόσβαση σε 
μεγάλο αριθμό μαθημάτων·

7. επιδοκιμάζει την πολιτική του 
Διαμεσολαβητή στον τομέα της 
κατάρτισης, όπως επίσης την πρόθεσή του 
να προσχωρήσει στη διοργανική σύμβαση 
πλαίσιο, που επιτρέπει την πρόσβαση σε 
μεγάλο αριθμό μαθημάτων για τα 
πρόσωπα που συνδέονται με το όργανο, 
προκειμένου να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητά τους και η καλή 
εναρμόνιση των στόχων του οργάνου·

Or. fr

Τροπολογία 7
Victor Boştinaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

ενθαρρύνει τον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή να συνεχίσει την καλή 
συνεργασία με την Επιτροπή Αναφορών, 
καθώς και με το SOLVIT και τους 
εθνικούς διαμεσολαβητές, με στόχο την 
ταχεία και αποτελεσματική παραπομπή 
στο αρμόδιο όργανο, των παραπόνων που 
δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του, για 
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μια συνεχώς βελτιούμενη προάσπιση των 
δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών·  

Or. fr


