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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. σημειώνει, ωστόσο, ότι το 2014 

δαπανήθηκαν συνολικά 8 277 556 EUR 

μόνο για αποζημιώσεις ταξιδίου και 

συνεδριάσεων των μελών και των 

αναπληρωματικών μελών της ΕτΠ συν 

409 100 EUR για αποστολές και έξοδα 

ταξιδίου του προσωπικού· θεωρεί ότι ο 

αριθμός των αποστολών είναι υπερβολικά 

υψηλός (787), όπως και οι δαπάνες των 

μελών για αποζημιώσεις ταξιδίου και 

συνεδριάσεων· πιστεύει ότι οι αποστολές 

των μελών θα πρέπει να περιγράφονται με 

σαφήνεια στην ετήσια έκθεση 

δραστηριοτήτων (ΕΕΔ), με αναλυτική 

παρουσίαση των δαπανών και ανάλυση 

κόστους/οφέλους· τονίζει ότι η αναφορά 

στις αποστολές των μελών είναι αόριστη, 

ασαφής και δεν παρέχει σαφή αριθμητικά 

στοιχεία· ζητεί από την ΕτΠ να 

συμπεριλαμβάνει πάντα στοιχεία σχετικά 

με τις αποστολές των μελών στην ετήσια 

έκθεση δραστηριοτήτων της· 

8. σημειώνει ότι το 2014 δαπανήθηκαν 

συνολικά 8 277 556 EUR μόνο για 

αποζημιώσεις ταξιδίου και συνεδριάσεων 

των μελών και των αναπληρωματικών 

μελών της ΕτΠ συν 409 100 EUR για 

αποστολές και έξοδα ταξιδίου του 

προσωπικού· πιστεύει ότι οι αποστολές 

των μελών θα πρέπει να περιγράφονται 

στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 

(ΕΕΔ)· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. ζητεί εκτεταμένη χρήση της 

τηλεδιάσκεψης και όλων των συναφών 

εργαλείων προκειμένου να επιτευχθεί 

σημαντική μείωση των δαπανών· δεν 

κατανοεί με ποιον τρόπο ένας τόσο 

μεγάλος αριθμός αποστολών στην Ελλάδα 

ή στην Ιταλία (77 και 125, αντιστοίχως) 

δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους 

πολίτες των εν λόγω χωρών ή άλλων 

χωρών της Ένωσης· 

14. ζητεί εκτεταμένη χρήση της 

τηλεδιάσκεψης και όλων των συναφών 

εργαλείων προκειμένου να επιτευχθεί 

σημαντική μείωση των δαπανών· 

σημειώνει ότι, κατά τη διάρκεια του 

2014, διενεργήθηκαν αποστολές στην 

Ελλάδα ή στην Ιταλία (77 και 125, 

αντιστοίχως) με σκοπό την οργάνωση και 

διεξαγωγή συνεδριάσεων στα κράτη μέλη 

που είχαν την Προεδρία της ΕΕ· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

32. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός 

ότι η ΕτΠ ενέκρινε απόφαση σχετικά με τη 

θέσπιση κανόνων για την καταγγελία 

παρατυπιών1, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 

1η Ιανουαρίου 2016· θεωρεί υπερβολικά 

μακρύ το χρονικό διάστημα που 

απαιτήθηκε για την εφαρμογή των εν λόγω 

κανόνων· καλεί την ΕτΠ να δημοσιεύσει 

και να επιβάλει τους κανόνες αυτούς χωρίς 

περαιτέρω καθυστέρηση και να 

ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή 

αρχή σχετικά με την πρόοδο της 

εφαρμογής τους στην ετήσια έκθεση 

δραστηριοτήτων· 

32. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός 

ότι η ΕτΠ ενέκρινε απόφαση σχετικά με τη 

θέσπιση κανόνων για την καταγγελία 

παρατυπιών1, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 

1η Ιανουαρίου 2016· θεωρεί υπερβολικά 

μακρύ το χρονικό διάστημα που 

απαιτήθηκε για την εφαρμογή των εν λόγω 

κανόνων· καλεί την ΕτΠ να δημοσιεύσει 

και να επιβάλει τους κανόνες αυτούς χωρίς 

περαιτέρω καθυστέρηση και να 

ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή 

αρχή σχετικά με την πρόοδο της 

εφαρμογής τους στην ετήσια έκθεση 

δραστηριοτήτων· επιδοκιμάζει, ωστόσο, 

τη στενή συνεργασία της Επιτροπής των 

Περιφερειών με την επιτροπή 

ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος 

κατά τη σύνταξη των εσωτερικών 

κανόνων καταγγελίας παρατυπιών, 

δεδομένου ότι διαθέτουν ορισμένες κοινές 

και κοινό προσωπικό· επιδοκιμάζει 

επίσης το γεγονός ότι οι εν λόγω κανόνες 

εφαρμόζονται αναδρομικά· 

__________________ __________________ 

1Απόφαση αριθ. 508/2015 της Επιτροπής 

των Περιφερειών, της 17ης Δεκεμβρίου 

2015, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για 

την καταγγελία δυσλειτουργιών. 

1Απόφαση αριθ. 508/2015 της Επιτροπής 

των Περιφερειών, της 17ης Δεκεμβρίου 

2015, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για 

την καταγγελία δυσλειτουργιών. 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

34. αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με την ΕτΠ, 

κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 

2014 δεν προέκυψε καμία κατάσταση 

σύγκρουσης συμφερόντων· παροτρύνει την 

ΕτΠ να δημοσιεύσει τα βιογραφικά 

σημειώματα και τις δηλώσεις 

συμφερόντων όλων των μελών και των 

υψηλόβαθμων διευθυντικών στελεχών 

και να θεσπίσει μια εσωτερική πολιτική 

και σαφείς κανόνες για την πρόληψη και 

τη διαχείριση καταστάσεων σύγκρουσης 

συμφερόντων και μεταπήδησης στον 

ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές που δημοσίευσε η 

Επιτροπή· αναμένει από την ΕτΠ να 

διαβιβάσει τα εν λόγω βιογραφικά 

σημειώματα, τις δηλώσεις συμφερόντων 

και τους κανόνες στο Κοινοβούλιο έως το 

τέλος του Ιουνίου 2016· 

34. αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με την ΕτΠ, 

κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 

2014 δεν προέκυψε καμία κατάσταση 

σύγκρουσης συμφερόντων· παροτρύνει την 

ΕτΠ να δημοσιεύσει τα βιογραφικά 

σημειώματα και τις δηλώσεις 

συμφερόντων όλων των μελών και να 

θεσπίσει μια εσωτερική πολιτική και 

σαφείς κανόνες για την πρόληψη και τη 

διαχείριση καταστάσεων σύγκρουσης 

συμφερόντων και μεταπήδησης στον 

ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές που δημοσίευσε η 

Επιτροπή· αναμένει από την ΕτΠ να 

διαβιβάσει τα εν λόγω βιογραφικά 

σημειώματα, τις δηλώσεις συμφερόντων 

και τους κανόνες στο Κοινοβούλιο έως το 

τέλος του Ιουνίου 2016· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. λαμβάνει υπό σημείωση τις 

προσπάθειες και τα επιτεύγματα της ΕτΠ 

όσον αφορά την ενίσχυση της πολιτικής 

πληροφόρησης και επικοινωνίας που 

εφαρμόζει· 

35. λαμβάνει υπό σημείωση τις 

προσπάθειες και τα επιτεύγματα της ΕτΠ 

όσον αφορά την ενίσχυση της πολιτικής 

πληροφόρησης και επικοινωνίας που 

εφαρμόζει· ενθαρρύνει την ΕτΠ να 

προαγάγει τη διοργανική συνεργασία 

προκειμένου να βελτιωθεί η επικοινωνία 

και η προβολή, καθώς και να ενισχύσει 

την παρουσία μελών των οργάνων σε 

εθνικό επίπεδο· επιδοκιμάζει, στο πλαίσιο 

αυτό, κάθε περαιτέρω προσπάθεια από 

πλευράς ΕτΠ για τη βελτίωση της ροής 

των πληροφοριών και, ως εκ τούτου, της 

διαφάνειας· 
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38. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, ενώ ο 

κατάλογος των δραστηριοτήτων της ΕτΠ 

του 2014 οι οποίες αποσκοπούσαν στην 

υποστήριξη των πολιτικών της Ένωσης 

είναι αρκετά πλήρης, η αναφορά στο 

πρακτικό αποτέλεσμά τους είναι αόριστη 

και ασαφής· ζητεί εμπεριστατωμένη 

ανάλυση SWOT των αποτελεσμάτων και 

ευφυείς δείκτες για τους στόχους της 

ΕτΠ, καθώς και περιγραφή των άμεσων 

οφελών τα οποία αναμένεται να 

προσφέρει η ΕτΠ στους πολίτες της 

Ένωσης στο πλαίσιο της εντολής και των 

δραστηριοτήτων της· 

διαγράφεται 
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38. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, ενώ ο 

κατάλογος των δραστηριοτήτων της ΕτΠ 

του 2014 οι οποίες αποσκοπούσαν στην 

υποστήριξη των πολιτικών της Ένωσης 

είναι αρκετά πλήρης, η αναφορά στο 

πρακτικό αποτέλεσμά τους είναι αόριστη 

και ασαφής· ζητεί εμπεριστατωμένη 

ανάλυση SWOT των αποτελεσμάτων και 

ευφυείς δείκτες για τους στόχους της 
ΕτΠ, καθώς και περιγραφή των άμεσων 

οφελών τα οποία αναμένεται να προσφέρει 

η ΕτΠ στους πολίτες της Ένωσης στο 

πλαίσιο της εντολής και των 

δραστηριοτήτων της· 

38. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, 

μολονότι ο κατάλογος των 

δραστηριοτήτων της ΕτΠ του 2014 οι 

οποίες αποσκοπούσαν στην υποστήριξη 

των πολιτικών της Ένωσης είναι αρκετά 

πλήρης, η αναφορά στο πρακτικό 

αποτέλεσμά τους είναι αόριστη και 

ασαφής· ζητεί από την ΕτΠ να συντάξει 

περιγραφή των άμεσων οφελών τα οποία 

αναμένεται να προσφέρει η ΕτΠ στους 

πολίτες της Ένωσης στο πλαίσιο της 

εντολής και των δραστηριοτήτων της 

ούτως ώστε να βελτιώσει και να 

μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματά τους 

στην πράξη· 
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