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Τροπολογία  1 

Arndt Kohn 

 

Πρόταση απόφασης 1 

Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα) 

 
Πρόταση απόφασης Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 07/2016 

με τίτλο «Πώς η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Εξωτερικής Δράσης διαχειρίζεται τα 

κτίριά της ανά τον κόσμο»· 

Or. en 

 

Τροπολογία  2 

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Νότης Μαριάς, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Πρόταση απόφασης 1 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση απόφασης Τροπολογία 

1. χορηγεί απαλλαγή στην Ύπατη 

Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφαλείας όσον αφορά την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 

Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για το 

οικονομικό έτος 2016· / αναβάλλει την 

απόφασή του για τη χορήγηση απαλλαγής 

στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για 

θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού της 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 

Δράσης για το οικονομικό έτος 2016· 

1. αναβάλλει την απόφασή του για τη 

χορήγηση απαλλαγής στην Ύπατη 

Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφαλείας όσον αφορά την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 

Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για το 

οικονομικό έτος 2016· 

Or. en 

 

Τροπολογία  3 

Marco Valli 
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Πρόταση απόφασης 1 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση απόφασης Τροπολογία 

1. χορηγεί απαλλαγή στην Ύπατη 

Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφαλείας όσον αφορά την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 

Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για το 

οικονομικό έτος 2016· / αναβάλλει την 

απόφασή του για τη χορήγηση απαλλαγής 

στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για 

θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού της 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 

Δράσης για το οικονομικό έτος 2016· 

1. χορηγεί απαλλαγή στην Ύπατη 

Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφαλείας όσον αφορά την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 

Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για το 

οικονομικό έτος 2016· 

Or. it 

Τροπολογία  4 

Arndt Kohn 

 

Πρόταση απόφασης 1 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση απόφασης Τροπολογία 

1. χορηγεί απαλλαγή στην Ύπατη 

Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφαλείας όσον αφορά την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 

Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για το 

οικονομικό έτος 2016· / αναβάλλει την 

απόφασή του για τη χορήγηση απαλλαγής 

στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για 

θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφαλείας όσον αφορά την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού της 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 

Δράσης για το οικονομικό έτος 2016· 

1. χορηγεί απαλλαγή στην Ύπατη 

Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα 

Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 

Ασφαλείας όσον αφορά την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 

Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για το 

οικονομικό έτος 2016· 

Or. en 
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Τροπολογία  5 

Julia Pitera 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. ζητεί από την ΕΥΕΔ να συνεχίσει 

τις προσπάθειές της για ενεργό υποστήριξη 

και παρακολούθηση της εφαρμογής των 

κανόνων και διαδικασιών για τις δημόσιες 

συμβάσεις στις αντιπροσωπείες 

προκειμένου να βελτιώσει τη συνολική 

συμμόρφωση και την αποτελεσματικότητα 

των διαδικασιών πρόσκλησης υποβολής 

προσφορών και τη διαχείριση των 

συμβάσεων· 

3. αναγνωρίζει ότι η ΕΥΕΔ ανέλαβε 

μια σειρά πρωτοβουλιών που 

αποσκοπούν στη μείωση των σφαλμάτων 

στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων 

συμβάσεων, μέσω της βελτίωσης της 

κατάρτισης, της υποστήριξης και των 

συμβουλών που παρέχονται στους 

υπαλλήλους των αντιπροσωπειών που 

είναι υπεύθυνοι για τις δημόσιες 

συμβάσεις· ζητεί από την ΕΥΕΔ να 

συνεχίσει τις προσπάθειές της για ενεργό 

υποστήριξη και παρακολούθηση της 

εφαρμογής των κανόνων και διαδικασιών 

για τις δημόσιες συμβάσεις στις 

αντιπροσωπείες προκειμένου να βελτιώσει 

τη συνολική συμμόρφωση και την 

αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 

πρόσκλησης υποβολής προσφορών και τη 

διαχείριση των συμβάσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  6 

Arndt Kohn 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. ζητεί από την ΕΥΕΔ να συνεχίσει 

τις προσπάθειές της για ενεργό υποστήριξη 

και παρακολούθηση της εφαρμογής των 

κανόνων και διαδικασιών για τις δημόσιες 

συμβάσεις στις αντιπροσωπείες 

προκειμένου να βελτιώσει τη συνολική 

3. ζητεί από την ΕΥΕΔ να συνεχίσει 

τις προσπάθειές της για ενεργό υποστήριξη 

και παρακολούθηση της εφαρμογής των 

κανόνων και διαδικασιών για τις δημόσιες 

συμβάσεις στις αντιπροσωπείες 

προκειμένου να βελτιώσει τη συνολική 
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συμμόρφωση και την αποτελεσματικότητα 

των διαδικασιών πρόσκλησης υποβολής 

προσφορών και τη διαχείριση των 

συμβάσεων· 

συμμόρφωση και την αποτελεσματικότητα 

των διαδικασιών πρόσκλησης υποβολής 

προσφορών και τη διαχείριση των 

συμβάσεων· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να 

εξετάσει τη δυνατότητα θέσπισης 

παγκόσμιων ή περιφερειακών 

διαδικασιών σύναψης δημόσιων 

συμβάσεων που να καλύπτουν πολλές 

αντιπροσωπείες της ΕΕ με σκοπό να 

αντικατασταθούν οι  μεμονωμένες 

συμβάσεις χαμηλής αξίας· ζητεί από την 

ΕΥΕΔ να αξιολογήσει κατά πόσο η 

ρύθμιση αυτή θα μπορούσε να περιορίσει 

τις αδυναμίες στις διαδικασίες σύναψης 

δημόσιων συμβάσεων και να ενημερώσει 

την Επιτροπή Ελέγχου του 

Προϋπολογισμού σχετικά με τα 

αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  7 

Arndt Kohn 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

4. σημειώνει ότι οι προηγούμενες 

συστάσεις σχετικά με την επικαιροποίηση 

της προσωπικής κατάστασης των μελών 

του προσωπικού και των σχετικών 

δικαιολογητικών εγγράφων και την 

διαχείριση των οικογενειακών επιδομάτων 

τους έχουν ως επί το πλείστον υλοποιηθεί· 

4. εκφράζει επιδοκιμασία για τη 

συνέχεια που δόθηκε στις προηγούμενες 

συστάσεις σχετικά με την επικαιροποίηση 

της προσωπικής κατάστασης των μελών 

του προσωπικού και των σχετικών 

δικαιολογητικών εγγράφων και την 

διαχείριση των οικογενειακών επιδομάτων 

τους που έχουν ως επί το πλείστον 

υλοποιηθεί· 

Or. en 

 

Τροπολογία  8 

Petri Sarvamaa 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. παρατηρεί ότι 15 από τις 20 

αναλήψεις υποχρεώσεων που εξετάστηκαν 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο είχαν 

ετοιμασθεί πριν από το τέλος του έτους και 

ότι οι συναφείς υπηρεσίες, τα αγαθά και οι 

αντίστοιχες πληρωμές προβλέπεται να 

παρασχεθούν εν μέρει ή πλήρως το 2017· 

υπενθυμίζει ότι η συγκεκριμένη πρακτική 

της μεταφοράς θα πρέπει να συνεχίσει να 

αποτελεί εξαίρεση και όχι έναν τρόπο για 

να μεγιστοποιηθεί το ποσοστό ανάλωσης 

των πιστώσεων στο τέλος του έτους· 

5. παρατηρεί ότι 15 από τις 20 

αναλήψεις υποχρεώσεων που εξετάστηκαν 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο είχαν 

ετοιμασθεί πριν από το τέλος του έτους και 

ότι οι συναφείς υπηρεσίες, τα αγαθά και οι 

αντίστοιχες πληρωμές προβλέπεται να 

παρασχεθούν εν μέρει ή πλήρως το 2017· 

υπενθυμίζει ότι η συγκεκριμένη πρακτική 

της μεταφοράς αντιβαίνει στην αρχή του 

ετήσιου χαρακτήρα του προϋπολογισμού 

και ότι θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί 

εξαίρεση και όχι έναν τρόπο για να 

μεγιστοποιηθεί το ποσοστό ανάλωσης των 

πιστώσεων στο τέλος του έτους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  9 

Arndt Kohn 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

6. επιμένει ότι είναι αναγκαίο να 

διατηρηθούν οι προσπάθειες μείωσης του 

σημαντικού ποσοστού των ανωμαλιών 

που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο των εκ των 

προτέρων ελέγχων των οικονομικών 

συναλλαγών, επισημαίνοντας ταυτόχρονα 

τη φύση των σφαλμάτων και παρατυπιών 

όπως η μη διαθεσιμότητα των 

δικαιολογητικών εγγράφων ή μη 

επιλεξιμότητα των δαπανών· 

6. λαμβάνει υπό σημείωση το υψηλό 

ποσοστό των ανωμαλιών που 

εντοπίστηκαν στο πλαίσιο των εκ των 

προτέρων ελέγχων των οικονομικών 

συναλλαγών, επισημαίνοντας ταυτόχρονα 

τη φύση των σφαλμάτων και παρατυπιών 

όπως η μη διαθεσιμότητα των 

δικαιολογητικών εγγράφων ή μη 

επιλεξιμότητα των δαπανών· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για το εκτεταμένο 

σύστημα υποβολής εκθέσεων της ΕΥΕΔ 

το οποίο επιτρέπει την πρόβλεψη 

δυνητικών σφαλμάτων, συμβάλλοντας με 

αυτόν τον τρόπο στο χαμηλό ποσοστό 

σφάλματος που διαπιστώθηκε από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο· ενθαρρύνει την 
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ΕΥΕΔ να λάβει μέτρα για τη μείωση του 

υψηλού ποσοστού ανωμαλιών· τονίζει, 

ωστόσο, ότι η μείωση των ανωμαλιών 

που διαπιστώνονται στο πλαίσιο της εκ 

των προτέρων επαλήθευσης δεν θα 

πρέπει να επιτευχθεί εις βάρος της 

διατήρησης  χαμηλού ποσοστού 

σφάλματος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  10 

Arndt Kohn 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι διαπιστώνονται μονίμως οι 

ίδιες αδυναμίες κατά τη διάρκεια όλων 

αυτών των ετών όσον αφορά τα πρότυπα 

εσωτερικού ελέγχου «επιχειρησιακή 

συνέχεια» και «διαχείριση εγγράφων» οι 

οποίες ενέχουν τον κίνδυνο παρακώλυσης 

της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας 

των βασικών πληροφοριών διαχείρισης 

που χρησιμοποιούνται για την 

παρακολούθηση και την υποβολή 

εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες 

και τα έργα των αντιπροσωπειών· 

υπενθυμίζει ότι η πλήρης διαφάνεια των 

εγγράφων θα μπορούσε να είναι χρήσιμη 

όχι μόνο για να βελτιωθεί η ποιότητα της 

παρακολούθησης και του ελέγχου, αλλά 

και ως αποτελεσματικό μέσο για την 

πρόληψη της απάτης και της διαφθοράς· 

7. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι διαπιστώνονται μονίμως οι 

ίδιες αδυναμίες κατά τη διάρκεια όλων 

αυτών των ετών όσον αφορά τα πρότυπα 

εσωτερικού ελέγχου «επιχειρησιακή 

συνέχεια» και «διαχείριση εγγράφων» οι 

οποίες ενέχουν τον κίνδυνο παρακώλυσης 

της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας 

των βασικών πληροφοριών διαχείρισης 

που χρησιμοποιούνται για την 

παρακολούθηση και την υποβολή 

εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες 

και τα έργα των αντιπροσωπειών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  11 

Petri Sarvamaa 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι διαπιστώνονται μονίμως οι 

ίδιες αδυναμίες κατά τη διάρκεια όλων 

αυτών των ετών όσον αφορά τα πρότυπα 

εσωτερικού ελέγχου «επιχειρησιακή 

συνέχεια» και «διαχείριση εγγράφων» οι 

οποίες ενέχουν τον κίνδυνο παρακώλυσης 

της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας 

των βασικών πληροφοριών διαχείρισης 

που χρησιμοποιούνται για την 

παρακολούθηση και την υποβολή 

εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες 

και τα έργα των αντιπροσωπειών· 

υπενθυμίζει ότι η πλήρης διαφάνεια των 

εγγράφων θα μπορούσε να είναι χρήσιμη 

όχι μόνο για να βελτιωθεί η ποιότητα της 

παρακολούθησης και του ελέγχου, αλλά 

και ως αποτελεσματικό μέσο για την 

πρόληψη της απάτης και της διαφθοράς· 

7. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι διαπιστώνονται μονίμως οι 

ίδιες αδυναμίες κατά τη διάρκεια όλων 

αυτών των ετών όσον αφορά τα πρότυπα 

εσωτερικού ελέγχου «επιχειρησιακή 

συνέχεια» και «διαχείριση εγγράφων» οι 

οποίες ενέχουν τον κίνδυνο παρακώλυσης 

της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας 

των βασικών πληροφοριών διαχείρισης 

που χρησιμοποιούνται για την 

παρακολούθηση και την υποβολή 

εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες 

και τα έργα των αντιπροσωπειών· 

υπενθυμίζει ότι η πλήρης διαφάνεια των 

εγγράφων θα ήταν χρήσιμη όχι μόνο για 

να βελτιωθεί η ποιότητα της 

παρακολούθησης και του ελέγχου, αλλά 

και ως αποτελεσματικό μέσο για την 

πρόληψη της απάτης και της διαφθοράς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  12 

Petri Sarvamaa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. επισημαίνει ότι μόνο μία 

αντιπροσωπεία έχει διατυπώσει και 

ανανεώσει στη δήλωση αξιοπιστίας της 

επιφύλαξη σχετικά με τη διαχείριση των 

δημόσιων συμβάσεων, η οποία εμπίπτει 

στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού 

Κέντρου Ευρώπης· καλεί την ΕΥΕΔ να 

δώσει προσοχή στη συνοχή μεταξύ της 

πραγματικής, ή της τυπικής μόνο, 

εφαρμογής των προτύπων εσωτερικού 

ελέγχου και της βεβαιότητας σχετικά με τη 

8. επισημαίνει ότι μόνο μία 

αντιπροσωπεία έχει διατυπώσει και 

ανανεώσει στη δήλωση αξιοπιστίας της 

επιφύλαξη σχετικά με τη διαχείριση των 

δημόσιων συμβάσεων, η οποία εμπίπτει 

στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού 

Κέντρου Ευρώπης· ζητεί από την ΕΥΕΔ 

να δώσει προσοχή στη συνοχή μεταξύ της 

πραγματικής, ή της τυπικής μόνο, 

εφαρμογής των προτύπων εσωτερικού 

ελέγχου και της βεβαιότητας σχετικά με τη 
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διαχείριση των αντιπροσωπειών της 

Ένωσης και να προβληματιστεί σχετικά· 

διαχείριση των αντιπροσωπειών της 

Ένωσης και να προβληματιστεί σχετικά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  13 

Arndt Kohn 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. εκφράζει την υποστήριξή του για 

την ανάλυση και τη βελτίωση της 

οικονομικής απόδοσης των εκ των 

υστέρων ελέγχων μέσω της σύγκρισης του 

κόστους των δραστηριοτήτων εκ των 

υστέρων ελέγχων με την αξία των 

εντοπισθέντων σφαλμάτων· εκφράζει τη 

λύπη του για το γεγονός ότι το μοναδιαίο 

κόστος της ανίχνευσης σφαλμάτων 

(κόστος ανά ευρώ) ανήλθε σε 23 λεπτά το 

2016· 

9. εκφράζει την υποστήριξή του για 

την ανάλυση και τη βελτίωση της 

οικονομικής απόδοσης των εκ των 

υστέρων ελέγχων μέσω της σύγκρισης του 

κόστους των δραστηριοτήτων εκ των 

υστέρων ελέγχων με την αξία των 

εντοπισθέντων σφαλμάτων· σημειώνει ότι 

το μοναδιαίο κόστος της ανίχνευσης 

σφαλμάτων (κόστος ανά ευρώ) ανήλθε σε 

23 λεπτά το 2016· αναγνωρίζει ότι το 

μοναδιαίο αυτό κόστος συνδέεται με το 

χαμηλό ποσοστό σφάλματος και ότι, κατά 

συνέπεια, θα ήταν χαμηλότερο εάν το 

ποσό που επηρεάστηκε από σφάλματα 

ήταν υψηλότερο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  14 

Petri Sarvamaa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. λαμβάνει υπό σημείωση την 

θέσπιση νέων κατευθυντήριων γραμμών 

για τον κύκλο των επισκέψεων 

επιθεώρησης το 2016, οι οποίες 

συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα κριτήρια 

10. εκφράζει επιδοκιμασία για την 

θέσπιση νέων κατευθυντήριων γραμμών 

για τον κύκλο των επισκέψεων 

επιθεώρησης το 2016, οι οποίες 

συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα κριτήρια 
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για την προτεραιότητα των επιθεωρήσεων 

των αντιπροσωπειών: πρέσβεις της 

Ένωσης για πρώτη φορά, αντιπροσωπείες 

που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις, 

χρόνος που πέρασε από την προηγούμενη 

επιθεώρηση και μέγεθος των 

αντιπροσωπειών, με τις μεγαλύτερες 

αντιπροσωπείες να αναθεωρούνται ανά 

πενταετία· 

για την προτεραιότητα των επιθεωρήσεων 

των αντιπροσωπειών: πρέσβεις της 

Ένωσης για πρώτη φορά, αντιπροσωπείες 

που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις, 

χρόνος που πέρασε από την προηγούμενη 

επιθεώρηση και μέγεθος των 

αντιπροσωπειών, με τις μεγαλύτερες 

αντιπροσωπείες να αναθεωρούνται ανά 

πενταετία· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να 

συνεχίσει να ορίζει τους κύκλους των 

επισκέψεων επιθεώρησής της με βάση 

αυτά τα βασιζόμενα στον κίνδυνο 

κριτήρια και ζητεί από την ΕΥΕΔ να 

ενημερώσει την αρμόδια για την 

απαλλαγή αρχή σχετικά με τις εμπειρίες 

και τα αποτελέσματα της χρήσης των 

νέων κατευθυντήριων γραμμών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  15 

Arndt Kohn 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 

υπάρχει η δυνατότητα διαφανούς και 

αποτελεσματικής επισκόπησης του 

προϋπολογισμού της ΕΥΕΔ· εκφράζει τη 

λύπη του για το γεγονός ότι ο 

κατακερματισμός των μέσων της 

δυσχεραίνει την πρόσβαση στις 

πληροφορίες· ζητεί από την Αντιπρόεδρο 

της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της 

ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής 

και Πολιτικής Ασφαλείας να παρέχει 

πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία που 

αφορούν το κόστος των αποστολών της· 

16. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 

υπάρχει η δυνατότητα διαφανούς και 

αποτελεσματικής επισκόπησης του 

προϋπολογισμού της ΕΥΕΔ· εκφράζει τη 

λύπη του για το γεγονός ότι ο 

κατακερματισμός των μέσων της 

δυσχεραίνει την πρόσβαση στις 

πληροφορίες· 

Or. en 
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Τροπολογία  16 

Petri Sarvamaa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 

υπάρχει η δυνατότητα διαφανούς και 

αποτελεσματικής επισκόπησης του 

προϋπολογισμού της ΕΥΕΔ· εκφράζει τη 

λύπη του για το γεγονός ότι ο 

κατακερματισμός των μέσων της 

δυσχεραίνει την πρόσβαση στις 

πληροφορίες· ζητεί από την Αντιπρόεδρο 

της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ 

για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφαλείας να παρέχει πλήρη 

πρόσβαση στα στοιχεία που αφορούν το 

κόστος των αποστολών της· 

16. τονίζει ότι είναι σημαντικό να 

υπάρχει η δυνατότητα διαφανούς και 

αποτελεσματικής επισκόπησης του 

προϋπολογισμού της ΕΥΕΔ· εκφράζει τη 

λύπη του για το γεγονός ότι ο 

κατακερματισμός των μέσων της 

δυσχεραίνει την πρόσβαση στις 

πληροφορίες· ζητεί από την Αντιπρόεδρο 

της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ 

για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφαλείας να παρέχει 

πρόσβαση στα στοιχεία που αφορούν το 

κόστος των αποστολών της· 

Or. en 

 

Τροπολογία  17 

Arndt Kohn 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 16α. εκφράζει ικανοποίηση για το 

γεγονός ότι η Αντιπρόεδρος της 

Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ 

για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 

Πολιτικής Ασφαλείας δημοσιοποίησε τα 

στοιχεία που αφορούν το κόστος των 

αποστολών της· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για την απόφαση της 

Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2018, 

σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας των 

μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο 

οποίος περιλαμβάνει την υποχρέωση 

δημοσίευσης επισκόπησης των εξόδων 

αποστολής κάθε δύο μήνες η οποία να 
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καλύπτει όλες τις αποστολές που 

πραγματοποιούνται, εκτός εάν η 

δημοσίευση των πληροφοριών αυτών θα 

υπονόμευε την προστασία του δημοσίου 

συμφέροντος όσον αφορά τη δημόσια 

ασφάλεια, την άμυνα και τα στρατιωτικά 

θέματα, τις διεθνείς σχέσεις, τη 

δημοσιονομική, νομισματική ή 

οικονομική πολιτική της Ένωσης ή ενός 

κράτους μέλους· ζητεί να επεκταθεί ο 

κανόνας αυτός στην Ύπατη Εκπρόσωπο 

υπό την ιδιότητά της ως επικεφαλής της 

ΕΥΕΔ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  18 

Arndt Kohn 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να 

βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της 

εκτέλεσης του διοικητικού 

προϋπολογισμού της ΕΥΕΔ, ιδίως για τις 

αντιπροσωπείες, δεδομένου ότι ορισμένες 

αντιπροσωπείες λάμβαναν χωριστές 

συνεισφορές από την Επιτροπή από 33 

διαφορετικά κονδύλια του 

προϋπολογισμού όσον αφορά τις 

διοικητικές δαπάνες του προσωπικού της 

Επιτροπής στις αντιπροσωπείες· τονίζει 

την ανάγκη απλούστευσης του 

προϋπολογισμού προκειμένου να 

παρέχεται στους πολίτες της Ένωσης 

διαφανής εικόνα των δαπανών· 

17. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να 

βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της 

εκτέλεσης του διοικητικού 

προϋπολογισμού της ΕΥΕΔ, ιδίως για τις 

αντιπροσωπείες, δεδομένου ότι ορισμένες 

αντιπροσωπείες λάμβαναν χωριστές 

συνεισφορές από την Επιτροπή από 33 

διαφορετικά κονδύλια του 

προϋπολογισμού όσον αφορά τις 

διοικητικές δαπάνες του προσωπικού της 

Επιτροπής στις αντιπροσωπείες· καλεί την 

Επιτροπή να συνεργαστεί με το 

Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο με σκοπό την απλούστευση 
του προϋπολογισμού προκειμένου να 

παρέχεται στους πολίτες της Ένωσης 

διαφανής εικόνα των δαπανών· 

Or. en 
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Τροπολογία  19 

Petri Sarvamaa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

17. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να 

βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της 

εκτέλεσης του διοικητικού 

προϋπολογισμού της ΕΥΕΔ, ιδίως για τις 

αντιπροσωπείες, δεδομένου ότι ορισμένες 

αντιπροσωπείες λάμβαναν χωριστές 

συνεισφορές από την Επιτροπή από 33 

διαφορετικά κονδύλια του 

προϋπολογισμού όσον αφορά τις 

διοικητικές δαπάνες του προσωπικού της 

Επιτροπής στις αντιπροσωπείες· τονίζει 

την ανάγκη απλούστευσης του 

προϋπολογισμού προκειμένου να 

παρέχεται στους πολίτες της Ένωσης 

διαφανής εικόνα των δαπανών· 

17. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να 

βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της 

εκτέλεσης του διοικητικού 

προϋπολογισμού της ΕΥΕΔ, ιδίως για τις 

αντιπροσωπείες, δεδομένου ότι ορισμένες 

αντιπροσωπείες λάμβαναν χωριστές 

συνεισφορές από την Επιτροπή από 33 

διαφορετικά κονδύλια του 

προϋπολογισμού όσον αφορά τις 

διοικητικές δαπάνες του προσωπικού της 

Επιτροπής στις αντιπροσωπείες· τονίζει 

την ανάγκη απλούστευσης του 

προϋπολογισμού προκειμένου να 

βελτιωθεί η διαχείριση του 

προϋπολογισμού και να παρέχεται στους 

πολίτες της Ένωσης διαφανής εικόνα των 

δαπανών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  20 

Benedek Jávor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 17 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 17α. υπενθυμίζει στην ΕΥΕΔ ότι είναι 

συγκεχυμένα τα όρια μεταξύ οικονομικής 

διπλωματίας και ομάδων συμφερόντων 

και καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΥΕΔ να 

καταρτίσει κανόνες για τις 

δραστηριότητες των ομάδων 

συμφερόντων, προκειμένου να γίνει 

διάκριση μεταξύ των δύο και να 

εξασφαλιστεί η διαφάνεια των 

δραστηριοτήτων των ομάδων 
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συμφερόντων τόσο στην έδρα όσο και 

στις αντιπροσωπείες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  21 

Arndt Kohn 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

20. εκφράζει επιδοκιμασία για την 

προσοχή που δίδεται στα ζητήματα της 

μετανάστευσης, στην διακίνηση 

ναρκωτικών και στην εμπορία ανθρώπων, 

καθώς και για την χρήση διπλωματίας στον 

τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με 

σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση των 

αναδυόμενων διεθνών προκλήσεων και 

πολιτικών προτεραιοτήτων με 

συντονισμένες απαντήσεις· 

20. εκφράζει επιδοκιμασία για τις 

προτεραιότητες που ορίστηκαν από την 

Ύπατη Εκπρόσωπο και την ΕΥΕΔ, 

σύμφωνα με την παγκόσμια στρατηγική 

της ΕΕ για την αντιμετώπιση των 

παγκόσμιων προκλήσεων, καθώς και για 

την προσοχή που δίδεται στα ζητήματα της 

μετανάστευσης, στην διακίνηση 

ναρκωτικών και στην εμπορία ανθρώπων, 

καθώς και για την χρήση διπλωματίας στον 

τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με 

σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση των 

αναδυόμενων διεθνών προκλήσεων και 

πολιτικών προτεραιοτήτων με 

συντονισμένες απαντήσεις· επισημαίνει, 

επιπλέον, τον ολοένα και σημαντικότερο 

ρόλο της ΕΥΕΔ στη διεθνή συνεργασία 

όσον αφορά την ειρήνη, την ασφάλεια και 

την ανθρώπινη ανάπτυξη, όπως 

αποδεικνύει, μεταξύ άλλων, ο 

διαμεσολαβητικός και 

αντιπροσωπευτικός της ρόλος σε διεθνείς 

οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ και στη 

διαπραγμάτευση και την διατήρηση της 

συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά 

όπλα καθώς και ο διαμεσολαβητικός της 

ρόλος στη σύγκρουση Ισραήλ-

Παλαιστίνης ή στην διαδικασία των 

Βρυξελλών για τη Συρία· 

Or. en 
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Τροπολογία  22 

Petri Sarvamaa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

21. τονίζει ότι η γεωγραφική 

ισορροπία, δηλαδή η αναλογική σχέση 

μεταξύ των μελών του προσωπικού 

συγκεκριμένης εθνικότητας και μεγέθους 

του σχετικού κράτους μέλους, πρέπει να 

παραμείνει κατευθυντήρια αρχή της 

διαχείρισης πόρων, ιδίως όσον αφορά τα 

κράτη μέλη που έχουν προσχωρήσει στην 

Ένωση από το 2004 και έπειτα· 

υπενθυμίζει επίσης τη δέσμευση που 

ανέλαβε η Αντιπρόεδρος της 

Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της 

Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής 

και Πολιτικής Ασφαλείας έναντι του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 

αντιμετώπιση της υφιστάμενης 

υπερεκπροσώπησης των διπλωματών από 

τα κράτη μέλη στις θέσεις των επικεφαλής 

αντιπροσωπειών· 

21. τονίζει ότι η γεωγραφική 

ισορροπία, δηλαδή η αναλογική σχέση 

μεταξύ των μελών του προσωπικού 

συγκεκριμένης εθνικότητας και μεγέθους 

του σχετικού κράτους μέλους, θα πρέπει 

να παραμείνει μία από τις κατευθυντήριες 

αρχές της διαχείρισης πόρων, ιδίως όσον 

αφορά τα κράτη μέλη που έχουν 

προσχωρήσει στην Ένωση από το 2004 και 

έπειτα· υπενθυμίζει επίσης τη δέσμευση 

που ανέλαβε η Αντιπρόεδρος της 

Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπος της 

Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής 

και Πολιτικής Ασφαλείας έναντι του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 

αντιμετώπιση της υφιστάμενης 

υπερεκπροσώπησης των διπλωματών από 

τα κράτη μέλη στις θέσεις των επικεφαλής 

αντιπροσωπειών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  23 

Julia Pitera 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 21 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 21α. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι από τους 136 επικεφαλής των 

αντιπροσωπειών της ΕΕ, μόνο 21  

προέρχονται από τα 13 κράτη μέλη που 

προσχώρησαν στην Ένωση μετά το 2004· 

καλεί την ΕΥΕΔ να προβεί σε εις βάθος 

αξιολόγηση της πολιτικής προσλήψεων 

που εφαρμόζει ώστε να καταστεί δυνατή 



 

AM\1147738EL.docx 17/34 PE618.347v03-00 

 EL 

η καλύτερη εφαρμογή της πολιτικής 

γεωγραφικής ισορροπίας που εφαρμόζει η 

ΕΥΕΔ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  24 

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. σημειώνει ότι τα 13 κράτη μέλη 

που προσχώρησαν στην ΕΕ από το 2004 

και μετά αντιπροσωπεύουν το 19,6 % του 

συνολικού προσωπικού AD της ΕΥΕΔ, 

προσεγγίζοντας το ποσοστό τους επί του 

συνολικού πληθυσμού της Ένωσης 

(20,6%)· εφιστά, ωστόσο, την προσοχή στο 

γεγονός ότι τα εν λόγω κράτη μέλη 

αντιπροσωπεύουν μόνο το 13,28% των 

διευθυντικών θέσεων και τονίζει ότι, με 

την επιφύλαξη της τήρησης μιας 

αξιοκρατικής πολιτικής προσλήψεων, το 

ποσοστό των πολιτών από αυτά τα κράτη 

μέλη οι οποίοι κατέχουν διευθυντικές 

θέσεις στην ΕΥΕΔ θα πρέπει να αυξηθεί 

περαιτέρω, προκειμένου να αντανακλά στο 

εσωτερικό της ΕΥΕΔ το ποσοστό τους επί 

του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ· 

23. σημειώνει ότι τα 13 κράτη μέλη 

που προσχώρησαν στην ΕΕ από το 2004 

και μετά αντιπροσωπεύουν το 19,6 % του 

συνολικού προσωπικού AD της ΕΥΕΔ, 

προσεγγίζοντας το ποσοστό τους επί του 

συνολικού πληθυσμού της Ένωσης 

(20,6%)· εφιστά, ωστόσο, την προσοχή στο 

γεγονός ότι τα εν λόγω κράτη μέλη 

αντιπροσωπεύουν μόνο το 13,28% των 

διευθυντικών θέσεων και τονίζει ότι, με 

την επιφύλαξη της τήρησης μιας 

αξιοκρατικής πολιτικής προσλήψεων, το 

ποσοστό των πολιτών από αυτά τα κράτη 

μέλη οι οποίοι κατέχουν διευθυντικές 

θέσεις στην ΕΥΕΔ θα πρέπει να αυξηθεί 

περαιτέρω, προκειμένου να αντανακλά στο 

εσωτερικό της ΕΥΕΔ το ποσοστό τους επί 

του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ· 

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 

τα εν λόγω κράτη μέλη 

υποεκπροσωπούνται σε ιδιαίτερα μεγάλο 

βαθμό στα ανώτερα επίπεδα της 

διοίκησης και παρατηρεί ότι η επίτευξη 

προόδου εν προκειμένω είναι ζήτημα 

υψηλής προτεραιότητας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  25 

Petri Sarvamaa 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. σημειώνει ότι τα 13 κράτη μέλη 

που προσχώρησαν στην ΕΕ από το 2004 

και μετά αντιπροσωπεύουν το 19,6 % του 

συνολικού προσωπικού AD της ΕΥΕΔ, 

προσεγγίζοντας το ποσοστό τους επί του 

συνολικού πληθυσμού της Ένωσης 

(20,6%)· εφιστά, ωστόσο, την προσοχή στο 

γεγονός ότι τα εν λόγω κράτη μέλη 

αντιπροσωπεύουν μόνο το 13,28% των 

διευθυντικών θέσεων και τονίζει ότι, με 

την επιφύλαξη της τήρησης μιας 

αξιοκρατικής πολιτικής προσλήψεων, το 

ποσοστό των πολιτών από αυτά τα κράτη 

μέλη οι οποίοι κατέχουν διευθυντικές 

θέσεις στην ΕΥΕΔ θα πρέπει να αυξηθεί 

περαιτέρω, προκειμένου να αντανακλά 

στο εσωτερικό της ΕΥΕΔ το ποσοστό 

τους επί του συνολικού πληθυσμού της 

ΕΕ· 

23. σημειώνει ότι τα 13 κράτη μέλη 

που προσχώρησαν στην ΕΕ από το 2004 

και μετά αντιπροσωπεύουν το 19,6 % του 

συνολικού προσωπικού AD της ΕΥΕΔ, 

προσεγγίζοντας το ποσοστό τους επί του 

συνολικού πληθυσμού της Ένωσης 

(20,6%)· εφιστά, ωστόσο, την προσοχή στο 

γεγονός ότι τα εν λόγω κράτη μέλη 

αντιπροσωπεύουν μόνο το 13,28% των 

διευθυντικών θέσεων και τονίζει ότι, με 

την επιφύλαξη της τήρησης μιας 

αξιοκρατικής πολιτικής προσλήψεων, αυτή 

η ανισορροπία θα μπορούσε να ληφθεί σε 

μεγαλύτερο βαθμό υπόψη στις 

μελλοντικές διαδικασίες πρόσληψης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  26 

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Νότης Μαριάς, Beata Gosiewska, Richard Sulík 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

24. ζητεί από την ΕΥΕΔ να παράσχει 

περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την 

αύξηση του αριθμού των αποσπασμένων 

εθνικών εμπειρογνωμόνων οι οποίοι 

έφτασαν τους 445 το 2016 (το 85 % των 

οποίων βρίσκεται στις Βρυξέλλες), σε 

σύγκριση με 434 το 2015 και 407 το 2014· 

24. ζητεί από την ΕΥΕΔ να παράσχει 

πριν από τις 30 Ιουνίου 2018 περαιτέρω 

διευκρινίσεις σχετικά με την αύξηση του 

αριθμού των αποσπασμένων εθνικών 

εμπειρογνωμόνων οι οποίοι έφτασαν τους 

445 το 2016 (το 85 % των οποίων 

βρίσκεται στις Βρυξέλλες), σε σύγκριση με 

434 το 2015 και 407 το 2014· 

Or. en 
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Τροπολογία  27 

Wolf Klinz, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 24 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 24α. παρατηρεί ότι η συμφωνία για 

μείωση του προσωπικού κατά 5 % είχε 

ως αποτέλεσμα τα θεσμικά όργανα να 

προσλαμβάνουν ολοένα και περισσότερο 

προσωπικό με συμβάσεις προσωρινής 

απασχόλησης· εκφράζει τη λύπη του για 

το γεγονός ότι οι εσωτερικοί διαγωνισμοί 

οργανώνονται με σκοπό τη διατήρηση 

των υπαλλήλων που κατείχαν στο 

παρελθόν την ίδια θέση βάσει 

προηγούμενων συμβάσεων ορισμένου 

χρόνου· θεωρεί ότι είναι πιο αποδοτικό 

από απόψεως χρόνου και χρήματος και 

ότι εξασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια 

και δικαιοσύνη εάν προσφέρονται στους 

υπαλλήλους που έχουν συμβάσεις 

ορισμένου χρόνου μόνιμες συμβάσεις 

χωρίς την πρόσθετη οικονομική και 

διοικητική επιβάρυνση που συνεπάγεται η 

οργάνωση απογοητευτικών για τους 

εξωτερικούς υποψήφιους διαγωνισμών με 

προκαθορισμένα αποτελέσματα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  28 

Arndt Kohn 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

25. εκφράζει εκ νέου την ανησυχία του 

για την μη ισόρροπη εκπροσώπηση των 

φύλων στο προσωπικό των ανώτερων 

διοικητικών κλιμακίων της ΕΥΕΔ· 

λαμβάνει υπό σημείωση την ελαφρά 

25. εκφράζει εκ νέου την ανησυχία του 

για την μη ισόρροπη εκπροσώπηση των 

φύλων στο προσωπικό των ανώτερων 

διοικητικών κλιμακίων της ΕΥΕΔ· 

λαμβάνει υπό σημείωση την ελαφρά 
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αύξηση των γυναικών σε διευθυντικές 

θέσεις και τονίζει ότι υπάρχει ακόμη 

περιθώριο για βελτίωση προκειμένου να 

αυξηθεί το σημερινό ποσοστό (22,7 %, εκ 

των οποίων 14 % σε ανώτερες 

διευθυντικές θέσεις, δηλαδή 6 θέσεις επί 

συνόλου 44, και 25 % σε μεσαίες 

διευθυντικές θέσεις, δηλαδή 53 από 215 

θέσεις)· 

αύξηση των γυναικών σε διευθυντικές 

θέσεις και τονίζει ότι υπάρχει ακόμη 

περιθώριο για βελτίωση προκειμένου να 

αυξηθεί το σημερινό ποσοστό (22,7 %, εκ 

των οποίων 14 % σε ανώτερες 

διευθυντικές θέσεις, δηλαδή 6 θέσεις επί 

συνόλου 44, και 25 % σε μεσαίες 

διευθυντικές θέσεις, δηλαδή 53 από 215 

θέσεις)· καλεί τα κράτη μέλη να 

ενθαρρύνουν με πιο ενεργό τρόπο 

γυναίκες υποψήφιες να υποβάλλουν 

υποψηφιότητα για θέσεις της ΕΥΕΔ σε 

διευθυντικό επίπεδο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  29 

Arndt Kohn 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. έχει υπόψη του, στο πλαίσιο αυτό, 

τη δημιουργία των ειδικών ομάδων 

«εξέλιξη της σταδιοδρομίας» και «ισότητα 

των φύλων και των ευκαιριών» οι οποίες 

συνιστούν σημαντικούς ακρογωνιαίους 

λίθους για την βελτίωση της λειτουργίας 

της ΕΥΕΔ με τον καθορισμό πιο 

ελκυστικών επιλογών σταδιοδρομίας και 

τον εξορθολογισμό των προσλήψεων και 

της επάρκειας των ικανοτήτων καθώς και 

της ισότητας των φύλων και των 

ευκαιριών· 

26. εκφράζει επιδοκιμασία, στο 

πλαίσιο αυτό, για τη δημιουργία των 

ειδικών ομάδων «εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας» και «ισότητα των φύλων 

και των ευκαιριών» οι οποίες συνιστούν 

σημαντικούς ακρογωνιαίους λίθους για την 

βελτίωση της λειτουργίας της ΕΥΕΔ με 

τον καθορισμό πιο ελκυστικών επιλογών 

σταδιοδρομίας και τον εξορθολογισμό των 

προσλήψεων και της επάρκειας των 

ικανοτήτων καθώς και της ισότητας των 

φύλων και των ευκαιριών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  30 

Julia Pitera 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. έχει υπόψη του, στο πλαίσιο αυτό, 

τη δημιουργία των ειδικών ομάδων 

«εξέλιξη της σταδιοδρομίας» και «ισότητα 

των φύλων και των ευκαιριών» οι οποίες 

συνιστούν σημαντικούς ακρογωνιαίους 

λίθους για την βελτίωση της λειτουργίας 

της ΕΥΕΔ με τον καθορισμό πιο 

ελκυστικών επιλογών σταδιοδρομίας και 

τον εξορθολογισμό των προσλήψεων και 

της επάρκειας των ικανοτήτων καθώς και 

της ισότητας των φύλων και των 

ευκαιριών· 

26. αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη 

δημιουργία των ειδικών ομάδων «εξέλιξη 

της σταδιοδρομίας» και «ισότητα των 

φύλων και των ευκαιριών», «πλαίσιο 

μάθησης και ανάπτυξης» (LEAD) καθώς 

και τη δημιουργία του δικτύου «Γυναίκες 

και η ΕΥΕΔ» (WEEAS), οι οποίες 

συνιστούν σημαντικούς ακρογωνιαίους 

λίθους για την βελτίωση της λειτουργίας 

της ΕΥΕΔ· οι πρωτοβουλίες αυτές 

καθορίζουν πιο ελκυστικές επιλογές 

σταδιοδρομίας, εξορθολογίζουν τις 

προσλήψεις και  εξασφαλίζουν τον 

διορισμό ικανών ανθρώπων, επάρκεια 
των ικανοτήτων καθώς και ισότητα των 

φύλων και των ευκαιριών από την άποψη 

του φύλου και της εθνοτικής προέλευσης· 

καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν 

περισσότερες προσπάθειες για να 

προωθήσουν γυναίκες υποψήφιες που 

διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα σε 

διευθυντικές θέσεις, ούτως ώστε να 

μειωθούν οι ανισορροπίες μεταξύ των 

φύλων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  31 

Dennis de Jong 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. έχει υπόψη του, στο πλαίσιο αυτό, 

τη δημιουργία των ειδικών ομάδων 

«εξέλιξη της σταδιοδρομίας» και «ισότητα 

των φύλων και των ευκαιριών» οι οποίες 

συνιστούν σημαντικούς ακρογωνιαίους 

λίθους για την βελτίωση της λειτουργίας 

της ΕΥΕΔ με τον καθορισμό πιο 

ελκυστικών επιλογών σταδιοδρομίας και 

26. έχει υπόψη του, στο πλαίσιο αυτό, 

τη δημιουργία των ειδικών ομάδων 

«εξέλιξη της σταδιοδρομίας» και «ισότητα 

των φύλων και των ευκαιριών» οι οποίες 

συνιστούν σημαντικούς ακρογωνιαίους 

λίθους για την βελτίωση της λειτουργίας 

της ΕΥΕΔ με τον καθορισμό πιο 

ελκυστικών επιλογών σταδιοδρομίας και 
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τον εξορθολογισμό των προσλήψεων και 

της επάρκειας των ικανοτήτων καθώς και 

της ισότητας των φύλων και των 

ευκαιριών· 

τον εξορθολογισμό των προσλήψεων και 

της επάρκειας των ικανοτήτων καθώς και 

της ισότητας των φύλων και των 

ευκαιριών· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, 

την πρόθεση της Ύπατης Εκπροσώπου 

να εξασφαλίσει ότι η συχνότητα 

εναλλαγής του προσωπικού δεν θα 

υπονομεύει τη συνέχεια των ειδικών 

γνώσεων και ικανοτήτων τόσο στα 

κεντρικά γραφεία όσο και στις 

αντιπροσωπείες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  32 

Julia Pitera, Petri Sarvamaa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι η υπηρεσία διαμεσολάβησης 

της ΕΥΕΔ έλαβε 75 περιπτώσεις 

σύγκρουσης, παρενόχλησης ή δυσμενούς 

περιβάλλοντος εργασίας το 2016 και ότι 23 

υποθέσεις παρέμειναν ανοικτές στο τέλος 

του έτους· καλεί την ΕΥΕΔ να βελτιώσει 

την πολιτική της στο θέμα αυτό για την 

αποτροπή κάθε είδους ηθικής και 

σεξουαλικής παρενόχλησης, καθώς και 

περιπτώσεων σύγκρουσης· 

27. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι η υπηρεσία διαμεσολάβησης 

της ΕΥΕΔ έλαβε 75 περιπτώσεις 

σύγκρουσης, παρενόχλησης ή δυσμενούς 

περιβάλλοντος εργασίας το 2016 και ότι 23 

υποθέσεις παρέμειναν ανοικτές στο τέλος 

του έτους· σημειώνει ότι η μείωση των 

υποθέσεων που παρέμειναν ανοικτές (23 

υποθέσεις το 2016 σε σύγκριση με 36 το 

2015) θα μπορούσε να σημαίνει ότι 

βρίσκονται ταχύτερα λύσεις· αναγνωρίζει 

με ικανοποίηση τις ενέργειες που 

αναλήφθηκαν για την αντιμετώπιση 

αυτού του φαινομένου και συγκεκριμένα 

την ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης, 

όπως ο διαμεσολαβητής, ο εμπιστευτικός  

σύμβουλος, η ιατρική και ψυχολογική 

υποστήριξη, η ευαισθητοποίηση και η 

λήψη κατάλληλων πειθαρχικών μέτρων· 
καλεί την ΕΥΕΔ να συνεχίσει να βελτιώνει 

την πολιτική της στο θέμα αυτό για την 

αποτροπή κάθε είδους ηθικής και 

σεξουαλικής παρενόχλησης, καθώς και 

περιπτώσεων σύγκρουσης, και να 
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ενημερώνει την αρμόδια για την 

απαλλαγή αρχή σχετικά με τις εξελίξεις· 

Or. en 

 

Τροπολογία  33 

Arndt Kohn 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι η υπηρεσία διαμεσολάβησης 

της ΕΥΕΔ έλαβε 75 περιπτώσεις 

σύγκρουσης, παρενόχλησης ή δυσμενούς 

περιβάλλοντος εργασίας το 2016 και ότι 23 

υποθέσεις παρέμειναν ανοικτές στο τέλος 

του έτους· καλεί την ΕΥΕΔ να βελτιώσει 

την πολιτική της στο θέμα αυτό για την 

αποτροπή κάθε είδους ηθικής και 

σεξουαλικής παρενόχλησης, καθώς και 

περιπτώσεων σύγκρουσης· 

27. σημειώνει ότι η υπηρεσία 

διαμεσολάβησης της ΕΥΕΔ έλαβε 75 

περιπτώσεις σύγκρουσης, παρενόχλησης ή 

δυσμενούς περιβάλλοντος εργασίας το 

2016 και ότι 23 υποθέσεις παρέμειναν 

ανοικτές στο τέλος του έτους· σημειώνει 

ότι 26 από τις 65 υποθέσεις παρέμεναν 

εκκρεμείς στο τέλος του 2015 και ότι, 

κατά συνέπεια, ο σχετικός αριθμό των 

εκκρεμών υποθέσεων στο τέλος του έτους 

μειώθηκε το 2016· εκφράζει την 

ικανοποίησή του για το σύστημα 

έγκαιρης προειδοποίησης που τέθηκε σε 

εφαρμογή από την ΕΥΕΔ το  οποίο 

επιτρέπει τη συστηματική 

παρακολούθηση καταγγελιών και 

προτρέπει την ΕΥΕΔ να συνεχίσει να 

βελτιώνει την πολιτική της στο θέμα αυτό 

για την αποτροπή κάθε είδους ηθικής και 

σεξουαλικής παρενόχλησης, καθώς και 

περιπτώσεων σύγκρουσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  34 

Benedek Jávor, Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 27α. θεωρεί αναγκαίο να συγκροτηθεί 

ένα ανεξάρτητο όργανο ενημέρωσης, 

παροχής συμβουλών και παραπομπής με 

επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους, 

προκειμένου να βοηθά τους καταγγέλτες 

να χρησιμοποιούν τους σωστούς διαύλους 

για να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες 

τους σχετικά με ενδεχόμενες παρατυπίες 

που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα 

της Ένωσης, με παράλληλη προστασία 

του απορρήτου και παροχή της 

αναγκαίας στήριξης και συμβουλών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  35 

Arndt Kohn 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

28. παρατηρεί ότι η ΕΥΕΔ έχει μέχρι 

στιγμής συμμορφωθεί με τη διοργανική 

συμφωνία για μείωση του προσωπικού 

κατά 5 % σε διάστημα πέντε ετών, 

δεδομένου ότι το 2016 καταργήθηκαν 

δεκαεπτά θέσεις, με αποτέλεσμα η μείωση 

των θέσεων να αφορά μέχρι στιγμής 68 

θέσεις και ότι πρέπει να εντοπισθούν 

ακόμη 16 θέσεις εργασίας για το 2017 

ώστε να επιτευχθεί συνολική συνεισφορά 

84 θέσεων για την ΕΥΕΔ κατά την 

πενταετή περίοδο που έληξε το 2017· 

28. εκφράζει επιδοκιμασία για το 

γεγονός ότι η ΕΥΕΔ έχει μέχρι στιγμής 

συμμορφωθεί με τη διοργανική συμφωνία 

για μείωση του προσωπικού κατά 5 % σε 

διάστημα πέντε ετών, δεδομένου ότι το 

2016 καταργήθηκαν δεκαεπτά θέσεις, με 

αποτέλεσμα η μείωση των θέσεων να 

αφορά μέχρι στιγμής 68 θέσεις και ότι 

πρέπει να εντοπισθούν ακόμη 16 θέσεις 

εργασίας για το 2017 ώστε να επιτευχθεί 

συνολική συνεισφορά 84 θέσεων για την 

ΕΥΕΔ κατά την πενταετή περίοδο που 

έληξε το 2017· εκφράζει ανησυχία επειδή 

το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα, οι 

εναπομένοντες πόροι που διατίθενται σε 

κάθε υπηρεσία να μην επιτρέπουν την 

απορρόφηση του πρόσθετου φόρτου 

εργασίας της ΕΥΕΔ, και συγκεκριμένα 

στις αντιπροσωπείες της ΕΕ· καλεί τις 

αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές, 

όταν σχεδιάζουν τη μελλοντική κατανομή 
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των χρηματοδοτικών πόρων για το 

προσωπικό, να έχουν κατά νου τις 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των 

περικοπών προσωπικού, ιδίως σε ό, τι 

αφορά την ικανότητά του θεσμικού 

οργάνου να βελτιώσει τις ανισορροπίες 

μεταξύ των φύλων και τις γεωγραφικές 

ανισορροπίες, καθώς και την ανάγκη για 

αξιοποίηση των ικανοτήτων των 

έμπειρων υπαλλήλων για την ανάληψη 

διευθυντικών θέσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία  36 

Arndt Kohn 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

29. υπενθυμίζει τη σύσταση του 

Διαμεσολαβητή όσον αφορά την πρακτική 

της ΕΥΕΔ να προσφέρει θέσεις μη 

αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στις 

αντιπροσωπείες της Ένωσης και 

υπογραμμίζει τη σημασία της χορήγησης 

επαρκούς επιδόματος σε όλους τους 

ασκούμενους της ΕΥΕΔ, δεδομένου ότι η 

πρακτική της προσφοράς θέσεων μη 

αμειβόμενης πρακτικής άσκησης μπορεί 

να οδηγήσει σε μια κατάσταση 

διακριτικής μεταχείρισης, στο πλαίσιο 
της οποίας θα επωφελούνται μόνο όσοι 

μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά· 

λαμβάνει υπό σημείωση το νέο σύστημα 
των θέσεων πρακτικής άσκησης της 

ΕΥΕΔ, και ζητεί ορθή και ταχεία 

εφαρμογή των νέων κανόνων σε αυτόν 

τον τομέα· 

29. εκφράζει επιδοκιμασία για τα 

μέτρα που έλαβε η ΕΥΕΔ για την 

αναδιάρθρωση του προγράμματος 

πρακτικής άσκησης που διαθέτει, 

ανταποκρινόμενη στις συστάσεις του 

Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, και για το 

γεγονός ότι θα προσφέρει υποτροφίες για 

τις θέσεις πρακτικής άσκησης στις 

αντιπροσωπείες της ΕΕ· επισημαίνει ότι οι 

υπότροφοι θα χρηματοδοτηθούν με 

πρόσθετο ποσό ύψους 1,2 εκατ. ευρώ, το 

οποίο χορηγήθηκε στον προϋπολογισμό 

του 2018 χάρη στη στήριξη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ότι το νέο 

καθεστώς πρακτικής άσκησης μπορεί να 

θεωρηθεί ως το αποτέλεσμα της 

υποδειγματικής συνεργασίας μεταξύ της 

ΕΥΕΔ, του Διαμεσολαβητή και του 

Κοινοβουλίου· εκφράζει, ωστόσο, 

ανησυχία για το γεγονός ότι ο αριθμός 

των διαθέσιμων υποτροφιών είναι 

σημαντικά χαμηλότερος από τον αριθμό 
των θέσεων πρακτικής άσκησης που 

προσφέρθηκαν στις αντιπροσωπείες της 
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ΕΕ το 2016· καλεί την ΕΥΕΔ να βρει 

άλλους τρόπους προσφοράς αμειβόμενων 

θέσεων πρακτικής άσκησης, με σκοπό 

την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, για 

παράδειγμα, σε συνεργασία με 

πανεπιστήμια ή άλλους δημόσιους 

θεσμικούς φορείς· 

Or. en 

 

Τροπολογία  37 

Petri Sarvamaa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 29 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

29. υπενθυμίζει τη σύσταση του 

Διαμεσολαβητή όσον αφορά την πρακτική 

της ΕΥΕΔ να προσφέρει θέσεις μη 

αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στις 

αντιπροσωπείες της Ένωσης και 

υπογραμμίζει τη σημασία της χορήγησης 

επαρκούς επιδόματος σε όλους τους 

ασκούμενους της ΕΥΕΔ, δεδομένου ότι η 

πρακτική της προσφοράς θέσεων μη 

αμειβόμενης πρακτικής άσκησης μπορεί 

να οδηγήσει σε μια κατάσταση 

διακριτικής μεταχείρισης, στο πλαίσιο 

της οποίας θα επωφελούνται μόνο όσοι 

μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά· 

λαμβάνει υπό σημείωση το νέο σύστημα 
των θέσεων πρακτικής άσκησης της 

ΕΥΕΔ, και ζητεί ορθή και ταχεία 

εφαρμογή των νέων κανόνων σε αυτόν 

τον τομέα· 

29. υπενθυμίζει τη σύσταση του 

Διαμεσολαβητή όσον αφορά την πρακτική 

της ΕΥΕΔ να προσφέρει θέσεις μη 

αμειβόμενης πρακτικής άσκησης στις 

αντιπροσωπείες της Ένωσης και 

υπογραμμίζει τη σημασία της χορήγησης 

επαρκούς επιδόματος σε όλους τους 

ασκούμενους της ΕΥΕΔ, για να 

ανταμείβονται επαρκώς οι προσπάθειες 
των ασκούμενων και να μην ενισχύονται 

οι διακρίσεις λόγω οικονομικής 

κατάστασης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  38 

Julia Pitera 

 

Πρόταση ψηφίσματος 
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Παράγραφος 30 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

30. θεωρεί ουσιώδες να εξακολουθήσει 

να παρέχεται τακτική επιμόρφωση στους 

επικεφαλής των αντιπροσωπειών και να 

τους υπενθυμίζονται σε τακτική βάση, 

επιπροσθέτως προς τα πολιτικά τους 

καθήκοντα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας 

της ανάληψης των καθηκόντων τους, 

σεμιναρίων ad hoc ή της ετήσιας 

διάσκεψης των πρέσβεων, ο καίριος ρόλος 

τους στην ενίσχυση της αλυσίδας 

διασφάλισης της αξιοπιστίας της ΕΥΕΔ 

και η γενική υποχρέωση λογοδοσίας τους, 

τόσο για τη διαχείριση των διοικητικών 

δαπανών και των χαρτοφυλακίων έργων 

που απαιτούν την κατάλληλη αξιολόγηση 

όσο και για τη στάθμιση των διαφόρων 

στοιχείων που ενδέχεται να προκαλέσουν 

τη διατύπωση επιφύλαξης· 

30. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός 

ότι οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στις 

διαδικασίες σύναψης δημόσιων 

συμβάσεων στις αντιπροσωπείες της ΕΕ 

(προσκλήσεις υποβολής προσφορών, 

υποβολή προτάσεων και άλλα) είχαν το 

2015 και το 2016 επιπτώσεις σε 87 έργα 

συνολικής αξίας 873 197 910,00 EUR· 
θεωρεί ουσιώδες να εξακολουθήσει να 

παρέχεται τακτική επιμόρφωση στους 

επικεφαλής των αντιπροσωπειών και να 

τους υπενθυμίζονται σε τακτική βάση, 

επιπροσθέτως προς τα πολιτικά τους 

καθήκοντα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας 

της ανάληψης των καθηκόντων τους, 

σεμιναρίων ad hoc ή της ετήσιας 

διάσκεψης των πρέσβεων, ο καίριος ρόλος 

τους στην ενίσχυση της αλυσίδας 

διασφάλισης της αξιοπιστίας της ΕΥΕΔ 

και η γενική υποχρέωση λογοδοσίας τους, 

τόσο για τη διαχείριση των διοικητικών 

δαπανών και των χαρτοφυλακίων έργων 

που απαιτούν την κατάλληλη αξιολόγηση 

όσο και για τη στάθμιση των διαφόρων 

στοιχείων που ενδέχεται να προκαλέσουν 

τη διατύπωση επιφύλαξης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  39 

Julia Pitera 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 30 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 30α. υπογραμμίζει ότι οι σημαντικές 

αδυναμίες όσον αφορά τη λογική της 

παρέμβασης, τις υποθέσεις ή την 

εκτίμηση του κινδύνου ήταν τα κύρια 

προβλήματα που αναφέρθηκαν το 2015 
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και το 2016 από τους επικεφαλής των 

αντιπροσωπειών και που είχαν 

επιπτώσεις σε 293 έργα συνολικής αξίας 

2 574 730 715,00 EUR· καλεί την 

Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να προβούν σε 

ενδελεχή ανάλυση για τη βελτίωση της 

διαχείρισης των έργων, μεταξύ άλλων, με 

την κατάλληλη αξιολόγηση των κινδύνων, 

των γεωγραφικών προτεραιοτήτων και 

της ικανότητας των αντιπροσωπειών της 

ΕΕ να αντιμετωπίσουν τον φόρτο 

εργασίας και να συνεχίσουν να εστιάζουν 

στους τομείς στήριξης, προκειμένου να 

αυξηθεί ο αντίκτυπος της βοήθειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία  40 

Arndt Kohn 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

31. διαπιστώνει ότι ο ετήσιος 

προϋπολογισμός για τα 185 κτίρια 

γραφείων και τις 144 επίσημες κατοικίες 

της ΕΥΕΔ ανέρχεται σε περίπου 160 

εκατομμύρια EUR, ποσό που 

αντιπροσωπεύει το 20 % του 

προϋπολογισμού της ΕΥΕΔ· αναγνωρίζει 

τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η 

ΕΥΕΔ μετά την τελευταία διαδικασία 

απαλλαγής για την προσαρμογή και τη 

διόρθωση των διαφόρων συνιστωσών των 

κτιριακών πολιτικών της· επαναβεβαιώνει, 

ωστόσο, ότι είναι αναγκαία η 

εντατικοποίηση της παρακολούθησης και 

της ανάκτησης του πλήρους κόστους και 

της διαδικασίας επιλογής· τονίζει ότι είναι 

σημαντικό να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ 

των θεμάτων ασφαλείας, της 

περιβαλλοντικής πολιτικής και της 

πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και 

της ανάγκης να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη 

31. διαπιστώνει ότι ο ετήσιος 

προϋπολογισμός για τα 185 κτίρια 

γραφείων και τις 144 επίσημες κατοικίες 

της ΕΥΕΔ ανέρχεται σε περίπου 160 

εκατομμύρια EUR, ποσό που 

αντιπροσωπεύει το 20 % του 

προϋπολογισμού της ΕΥΕΔ· αναγνωρίζει 

τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η 

ΕΥΕΔ μετά την τελευταία διαδικασία 

απαλλαγής για την προσαρμογή και τη 

διόρθωση των διαφόρων συνιστωσών των 

κτιριακών πολιτικών της· επαναβεβαιώνει, 

ωστόσο, ότι είναι αναγκαία η 

εντατικοποίηση της παρακολούθησης και 

της ανάκτησης του πλήρους κόστους και 

της διαδικασίας επιλογής· τονίζει ότι είναι 

σημαντικό να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ 

των θεμάτων ασφαλείας, της 

περιβαλλοντικής πολιτικής και της 

πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και 

της ανάγκης να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη 
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εξοικονόμηση πόρων σε σχέση με τα 

κτίρια· τονίζει τη σημασία της 

διαπραγμάτευσης συμβάσεων προκειμένου 

να εξασφαλιστούν η εξοικονόμηση πόρων 

και η συνέχεια στην κτιριακή πολιτική· 

εξοικονόμηση πόρων σε σχέση με τα 

κτίρια· τονίζει τη σημασία της 

διαπραγμάτευσης συμβάσεων προκειμένου 

να εξασφαλιστούν η εξοικονόμηση πόρων 

και η συνέχεια στην κτιριακή πολιτική· 

προτείνει να προβεί η ΕΥΕΔ σε διεξοδική 

ανάλυση όλων των αντιπροσωπειών της 

ΕΕ με σκοπό να προσδιοριστεί σε ποιες 

χώρες θα ήταν για τις αντιπροσωπείες 

πιο αποδοτικό από πλευράς κόστους να 

αγοράζουν αντί να ενοικιάζουν κτίρια 

γραφείων ή κατοικιών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  41 

Arndt Kohn 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 31 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 31α. εκφράζει επιδοκιμασία για τις 

προσπάθειες αύξησης της συντονισμένης 

στήριξης που παρέχεται στις 

αντιπροσωπίες της ΕΕ όσον αφορά τη 

διαχείριση κτιρίων που ασκούν τα 

κεντρικά γραφεία, 

συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 

της δρομολόγησης μιας 

επικαιροποιημένης έκδοσης του 

εργαλείου ΤΠ για τη διαχείριση των 

κτιρίων (IMMOGEST) ή της αύξησης 

των ειδικευμένων συμβασιούχων 

υπαλλήλων στα κεντρικά γραφεία· καλεί 

την ΕΥΕΔ να συνεχίσει να εφαρμόζει τις 

συστάσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικό 

Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του σχετικά 

με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΥΕΔ 

διαχειρίζεται τα κτίριά της ανά τον 

κόσμο· ζητεί από την ΕΥΕΔ να προβεί σε 

επανεξέταση των νέων μέτρων και να 

τηρεί το Κοινοβούλιο ενήμερο σχετικά με 

τα αποτελέσματα1α· 
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 _________________ 

 1αΕλεγκτικό Συνέδριο: Ειδική έκθεση 

αριθ. 07/2016: Πώς η Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 

διαχειρίζεται τα κτίριά της ανά τον 

κόσμο 

Or. en 

 

Τροπολογία  42 

Arndt Kohn 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

33. θεωρεί ότι η διεξοδική επαλήθευση 

των όρων μίσθωσης ή των επιλογών 

αγοράς κτιρίων γραφείων και κατοικιών 

πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους 

φακέλους ή τις συναλλαγές για νέα κτίρια 

που προβλέπεται να συμφωνηθούν στα 

κεντρικά γραφεία· καλεί την ΕΥΕΔ να 

συνεχίσει να παρακολουθεί τον χώρο 

γραφείων για να επιτύχει τα προβλεπόμενα 

σημεία αναφοράς· εκφράζει τη λύπη του 

για το γεγονός ότι η υπέρβαση του 

ανώτατου ορίου των 35 τ.μ. ανά άτομο για 

τα κτίρια γραφείων, οδήγησε σε πρόσθετες 

δαπάνες ύψους 7,4 εκατομμυρίων ευρώ· 

33. θεωρεί ότι η διεξοδική επαλήθευση 

των όρων μίσθωσης ή των επιλογών 

αγοράς κτιρίων γραφείων και κατοικιών 

πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους 

φακέλους ή τις συναλλαγές για νέα κτίρια 

που προβλέπεται να συμφωνηθούν στα 

κεντρικά γραφεία· καλεί την ΕΥΕΔ να 

συνεχίσει να παρακολουθεί τον χώρο 

γραφείων για να επιτύχει τα προβλεπόμενα 

σημεία αναφοράς· εκφράζει επιδοκιμασία 

για το γεγονός ότι το μέσο μέγεθος των 

κτιρίων των αντιπροσωπειών μειώθηκε 

ελαφρά το 2016, όμως λυπάται για το 

γεγονός ότι η υπέρβαση του ανώτατου 

ορίου των 35 τ.μ. ανά άτομο για τα κτίρια 

γραφείων, οδήγησε σε πρόσθετες δαπάνες 

ύψους 7,4 εκατομμυρίων ευρώ· 

αναγνωρίζει ότι οι αντιπροσωπείες έχουν 

περιορισμένες δυνατότητες  μείωσης τους 

μεγέθους των κτιρίων, όταν, για 

παράδειγμα, δεσμεύονται από τις 

υφιστάμενες συμβάσεις μίσθωσης ή 

επειδή χρειάζονται περισσότερες  

αίθουσες συνεδριάσεων· 

Or. en 
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Τροπολογία  43 

Julia Pitera 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 33 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

33. θεωρεί ότι η διεξοδική επαλήθευση 

των όρων μίσθωσης ή των επιλογών 

αγοράς κτιρίων γραφείων και κατοικιών 

πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους 

φακέλους ή τις συναλλαγές για νέα κτίρια 

που προβλέπεται να συμφωνηθούν στα 

κεντρικά γραφεία· καλεί την ΕΥΕΔ να 

συνεχίσει να παρακολουθεί τον χώρο 

γραφείων για να επιτύχει τα προβλεπόμενα 

σημεία αναφοράς· εκφράζει τη λύπη του 

για το γεγονός ότι η υπέρβαση του 

ανώτατου ορίου των 35 τ.μ. ανά άτομο για 

τα κτίρια γραφείων, οδήγησε σε πρόσθετες 

δαπάνες ύψους 7,4 εκατομμυρίων ευρώ· 

33. θεωρεί ότι η διεξοδική επαλήθευση 

των όρων μίσθωσης ή των επιλογών 

αγοράς κτιρίων γραφείων και κατοικιών 

πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους 

φακέλους ή τις συναλλαγές για νέα κτίρια 

που προβλέπεται να συμφωνηθούν στα 

κεντρικά γραφεία· αναγνωρίζει ότι, από το 

2016 και μετά, η ΕΥΕΔ έχει βελτιώσει το 

σύστημα επαλήθευσης της αγοράς 

ακινήτων εφαρμόζοντας εξωτερικές 

οικονομικές αξιολογήσεις και τεχνικούς 

ελέγχους που εκτελούνται από 

αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες και 

καλεί την ΕΥΕΔ να παρουσιάσει τα 

αποτελέσματα των εν λόγω δράσεων· 
καλεί την ΕΥΕΔ να συνεχίσει να 

παρακολουθεί τον χώρο γραφείων για να 

επιτύχει τα προβλεπόμενα σημεία 

αναφοράς· εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι η υπέρβαση του ανώτατου 

ορίου των 35 τ.μ. ανά άτομο για τα κτίρια 

γραφείων, οδήγησε σε πρόσθετες δαπάνες 

ύψους 7,4 εκατομμυρίων ευρώ· 

Or. en 

 

Τροπολογία  44 

Julia Pitera 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 34 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

34. καλεί επίσης την ΕΥΕΔ να 

εντοπίσει τις βέλτιστες πρακτικές της 

διαχείρισης ακίνητης περιουσίας μεταξύ 

των κρατών μελών που θα μπορούσαν να 

34. καλεί επίσης την ΕΥΕΔ να 

εντοπίσει τις βέλτιστες πρακτικές της 

διαχείρισης ακίνητης περιουσίας μεταξύ 

των κρατών μελών που θα μπορούσαν να 
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συμβάλουν στην ενίσχυση της πολιτικής 

ακινήτων της με οικονομικά αποδοτικό 

τρόπο· 

συμβάλουν στην ενίσχυση της πολιτικής 

ακινήτων της με οικονομικά αποδοτικό 

τρόπο· σημειώνει ότι μετά το 2016, η 

ΕΥΕΔ ανέθεσε σε πάροχο υπηρεσιών τη 

συστηματική παρακολούθηση των 

πληροφοριών  σχετικά με την αγορά και 

τον υπολογισμό της απόδοσης των 

επενδύσεων με βάση τις ισχύουσες 

επιλογές ενοικίασης·  

Or. en 

 

Τροπολογία  45 

Wolf Klinz, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 – εδάφιο 1 (νέο) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 σημειώνει ότι στο πλαίσιο της 

διαδικασίας απαλλαγής, οι ετήσιες 

εκθέσεις δραστηριοτήτων υποβάλλονται 

επί του παρόντος στο Ελεγκτικό Συνέδριο 

τον Ιούνιο, το Ελεγκτικό Συνέδριο τις 

υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

τον Οκτώβριο και ψηφίζονται στην 

Ολομέλεια τον Μάιο· σημειώνει ότι τη 

στιγμή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας 

απαλλαγής, έχουν περάσει τουλάχιστον 17 

μήνες από το κλείσιμο των ετήσιων 

λογαριασμών· επισημαίνει ότι ο 

λογιστικός έλεγχος στον ιδιωτικό τομέα 

ακολουθεί ένα πολύ πιο αυστηρό 

χρονοδιάγραμμα· τονίζει ότι η διαδικασία 

απαλλαγής πρέπει να εξορθολογιστεί και 

να επιταχυνθεί· ζητεί από την ΕΥΕΔ και 

το Ελεγκτικό Συνέδριο να ακολουθήσουν 

το καλό παράδειγμα του ιδιωτικού τομέα 

και προτείνει να οριστεί ως προθεσμία για 

την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων 

δραστηριοτήτων η 31η Μαρτίου του 

επόμενου έτους, ως προθεσμία για την 

υποβολή των εκθέσεων του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου η 1η Ιουλίου και, στη συνέχεια, 

η ψηφοφορία για την απαλλαγή να 
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πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της 

συνόδου ολομέλειας του Νοεμβρίου, και 

με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρώνεται η 

διαδικασία απαλλαγής εντός του έτους 

που ακολουθεί το εκάστοτε λογιστικό 

έτος· 

Or. en 

 

Τροπολογία  46 

Dennis de Jong 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 36α. τονίζει την ανάγκη αποκάλυψης 

ενδεχόμενης παραπληροφόρησης, ιδίως 

στην Ανατολική Γειτονία, τα Δυτικά 

Βαλκάνια και τον Νότο και σημειώνει το 

έργο της ειδικής ομάδας «East 

Stratcome» εν προκειμένω· εκφράζει, 

ωστόσο, ανησυχία για τις δραστηριότητες 

που αναλαμβάνονται από την ειδική 

ομάδα για τον γραμματισμό στα μέσα 

επικοινωνίας στο εσωτερικό της ίδιας της 

Ένωσης, δεδομένου ότι αυτές εξαρτώνται 

από έναν πολύ μικρό αριθμό ενεργών 

εθελοντών· ζητεί να υιοθετηθεί μια 

περισσότερο επαγγελματική και 

επιφυλακτική προσέγγιση εν προκειμένω, 

με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να 

αποφευχθεί με αυτόν τον τρόπο η 

δημιουργία της εντύπωσης ότι υπάρχει 

αυθαιρεσία· 

Or. en 

 

Τροπολογία  47 

Wolf Klinz, Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 36 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 36α. εκφράζει τη λύπη του για την 

απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να 

αποχωρήσει από την Ένωση· παρατηρεί 

ότι, στην παρούσα φάση, δεν είναι 

δυνατόν να γίνει καμία πρόβλεψη σχετικά 

με τις οικονομικές, διοικητικές, 

ανθρώπινες και άλλες συνέπειες που θα 

έχει η αποχώρηση αυτή και ζητεί από την 

ΕΥΕΔ και το Ελεγκτικό Συνέδριο να 

διενεργήσουν εκτιμήσεις επιπτώσεων και 

να ενημερώσουν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα 

πριν από το τέλος του έτους 2018· 

Or. en 

 


