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Τροπολογία 1
Dennis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι οι οργανισμοί τυγχάνουν 
μεγάλης προβολής στα κράτη μέλη και 
επηρεάζουν σημαντικά τη χάραξη 
πολιτικής, τη λήψη αποφάσεων και την 
υλοποίηση προγραμμάτων σε τομείς 
ζωτικής σημασίας για τους ευρωπαίους 
πολίτες, όπως οι τομείς της προστασίας, 
της ασφάλειας, της υγείας, της έρευνας, 
των οικονομικών υποθέσεων, της 
ελευθερίας και της δικαιοσύνης· 
επαναλαμβάνει ότι οι οργανισμοί 
επιτελούν σημαντικό έργο και έχουν άμεσο 
αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των 
πολιτών της Ένωσης· επαναλαμβάνει, 
επίσης, τη σημασία που έχει η αυτονομία 
των οργανισμών, ιδίως των ρυθμιστικών 
οργανισμών και των οργανισμών που 
επιτελούν το έργο της ανεξάρτητης 
συλλογής πληροφοριών· υπενθυμίζει ότι οι 
οργανισμοί συστάθηκαν κατά κύριο λόγο 
προκειμένου να διαχειρίζονται τα 
συστήματα της Ένωσης, να διευκολύνουν 
την υλοποίηση της ευρωπαϊκής ενιαίας 
αγοράς και να διενεργούν ανεξάρτητες 
τεχνικές ή επιστημονικές αξιολογήσεις· 
εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ικανοποίησή του για τις αποτελεσματικές 
συνολικές επιδόσεις των οργανισμών και 
για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον 
αφορά την ενίσχυση της προβολής τους 
στους ευρωπαίους πολίτες·

1. τονίζει ότι οι οργανισμοί τυγχάνουν 
μεγάλης προβολής στα κράτη μέλη και 
επηρεάζουν σημαντικά τη χάραξη 
πολιτικής, τη λήψη αποφάσεων και την 
υλοποίηση προγραμμάτων σε τομείς 
ζωτικής σημασίας για τους ευρωπαίους 
πολίτες, όπως οι τομείς της προστασίας, 
της ασφάλειας, της υγείας, της έρευνας, 
των οικονομικών υποθέσεων, της 
ελευθερίας και της δικαιοσύνης· 
επαναλαμβάνει ότι οι οργανισμοί 
επιτελούν σημαντικό έργο και έχουν άμεσο 
αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των 
πολιτών της Ένωσης· επαναλαμβάνει, 
επίσης, τη σημασία που έχει η αυτονομία 
των οργανισμών, ιδίως των ρυθμιστικών 
οργανισμών και των οργανισμών που 
επιτελούν το έργο της ανεξάρτητης 
συλλογής πληροφοριών· υπενθυμίζει ότι οι 
οργανισμοί συστάθηκαν κατά κύριο λόγο 
προκειμένου να διαχειρίζονται τα 
συστήματα της Ένωσης, να διευκολύνουν 
την υλοποίηση της ευρωπαϊκής ενιαίας 
αγοράς και να διενεργούν ανεξάρτητες 
τεχνικές ή επιστημονικές αξιολογήσεις· 
εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ικανοποίησή του για τις αποτελεσματικές 
συνολικές επιδόσεις των οργανισμών, 
αναγνωρίζει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν 
μάθει πλέον να απευθύνονται στους 
οργανισμούς, εκφράζει όμως την 
ανησυχία του δεδομένου ότι, κατά 
κανόνα, η προβολή των οργανισμών 
μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών 
εξακολουθεί να είναι περιορισμένη, 
ακριβώς λόγω του αποκεντρωμένου 
χαρακτήρα τους, ενώ η δημοκρατική 
λογοδοσία επιτάσσει υψηλό επίπεδο 
προβολής· επαναλαμβάνει την έκκλησή 
του για μεγαλύτερη προβολή στα κράτη 
μέλη με την ανάπτυξη ενός 
ολοκληρωμένου σχεδίου για την 
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προσέγγιση των πολιτών της Ένωσης·
καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει με 
μεγαλύτερη σοβαρότητα την εντολή της, 
όπως επιβεβαιώθηκε από την IIWG, όσον 
αφορά την εξέταση των δυνατοτήτων 
συστέγασης και συγχώνευσης 
οργανισμών με παρόμοιες ή παράλληλες 
δραστηριότητες και αρμοδιότητες·

Or. en

Τροπολογία 2
Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι οι οργανισμοί τυγχάνουν 
μεγάλης προβολής στα κράτη μέλη και 
επηρεάζουν σημαντικά τη χάραξη 
πολιτικής, τη λήψη αποφάσεων και την 
υλοποίηση προγραμμάτων σε τομείς 
ζωτικής σημασίας για τους ευρωπαίους 
πολίτες, όπως οι τομείς της προστασίας, 
της ασφάλειας, της υγείας, της έρευνας, 
των οικονομικών υποθέσεων, της 
ελευθερίας και της δικαιοσύνης· 
επαναλαμβάνει ότι οι οργανισμοί 
επιτελούν σημαντικό έργο και έχουν άμεσο 
αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των 
πολιτών της Ένωσης· επαναλαμβάνει, 
επίσης, τη σημασία που έχει η αυτονομία 
των οργανισμών, ιδίως των ρυθμιστικών 
οργανισμών και των οργανισμών που 
επιτελούν το έργο της ανεξάρτητης 
συλλογής πληροφοριών· υπενθυμίζει ότι οι 
οργανισμοί συστάθηκαν κατά κύριο λόγο 
προκειμένου να διαχειρίζονται τα 
συστήματα της Ένωσης, να διευκολύνουν 
την υλοποίηση της ευρωπαϊκής ενιαίας 
αγοράς και να διενεργούν ανεξάρτητες 
τεχνικές ή επιστημονικές αξιολογήσεις· 
εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ικανοποίησή του για τις αποτελεσματικές 
συνολικές επιδόσεις των οργανισμών και 
για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον 
αφορά την ενίσχυση της προβολής τους 

1. τονίζει ότι οι οργανισμοί τυγχάνουν 
μεγάλης προβολής στα κράτη μέλη και 
επηρεάζουν σημαντικά τη χάραξη 
πολιτικής, τη λήψη αποφάσεων και την 
υλοποίηση προγραμμάτων σε τομείς 
ζωτικής σημασίας για τους ευρωπαίους 
πολίτες, όπως οι τομείς της προστασίας, 
της ασφάλειας, της υγείας, της έρευνας, 
των οικονομικών υποθέσεων, του 
περιβάλλοντος, της ισότητας των φύλων, 
της ενέργειας, των μεταφορών, της 
ελευθερίας και της δικαιοσύνης· 
επαναλαμβάνει ότι οι οργανισμοί 
επιτελούν σημαντικό έργο και έχουν άμεσο 
αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των 
πολιτών της Ένωσης· επαναλαμβάνει, 
επίσης, τη σημασία που έχει η αυτονομία 
των οργανισμών, ιδίως των ρυθμιστικών 
οργανισμών και των οργανισμών που 
επιτελούν το έργο της ανεξάρτητης 
συλλογής πληροφοριών· υπενθυμίζει ότι οι 
οργανισμοί συστάθηκαν κατά κύριο λόγο 
προκειμένου να διαχειρίζονται τα 
συστήματα της Ένωσης, να διευκολύνουν 
την υλοποίηση της ευρωπαϊκής ενιαίας 
αγοράς και να διενεργούν ανεξάρτητες 
τεχνικές ή επιστημονικές αξιολογήσεις· 
εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
ικανοποίησή του για τις αποτελεσματικές 
συνολικές επιδόσεις των οργανισμών και 
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στους ευρωπαίους πολίτες· για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον 
αφορά την ενίσχυση της προβολής τους 
στους ευρωπαίους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 3
Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. καλεί την Επιτροπή, το Δίκτυο και 
τους μεμονωμένους οργανισμούς να 
συνεργάζονται και να παρέχουν 
εποικοδομητικές παρατηρήσεις καθ’ όλη 
τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την 
περίοδο μετά το 2020, και να 
διερευνήσουν νέες πηγές χρηματοδότησης 
για τους οργανισμούς· επιμένει ότι οι 
μελλοντικές αποφάσεις σχετικά με τους 
πόρους δεν θα πρέπει να λαμβάνονται σε 
συνολικό επίπεδο, αλλά να συνδέονται 
κυρίως με τα καθήκοντα που ανατίθενται 
στους οργανισμούς βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη 
σημασία της θεματικής ομαδοποίησης των 
οργανισμών και της συνεργασίας κατά 
τομέα πολιτικής·

10. καλεί την Επιτροπή, το Δίκτυο και 
τους μεμονωμένους οργανισμούς να 
συνεργάζονται και να παρέχουν 
εποικοδομητικές παρατηρήσεις καθ’ όλη 
τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την 
περίοδο μετά το 2020, και να 
διερευνήσουν νέες πηγές χρηματοδότησης 
για τους οργανισμούς επιπλέον των 
υφιστάμενων συνεισφορών από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης· επιμένει ότι 
οι μελλοντικές αποφάσεις σχετικά με τους 
πόρους δεν θα πρέπει να λαμβάνονται σε 
συνολικό επίπεδο, αλλά να συνδέονται 
κυρίως με τα καθήκοντα που ανατίθενται 
στους οργανισμούς βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη 
σημασία της θεματικής ομαδοποίησης των 
οργανισμών και της συνεργασίας κατά 
τομέα πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 4
Dennis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16 α. τονίζει ότι κατά την επιλογή ή τη 
μεταφορά της έδρας των οργανισμών στα 
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κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
η αποδοτικότητα· τονίζει ότι υπάρχουν 
δύο τοποθεσίες για τον Οργανισμό 
Σιδηροδρόμων, τέσσερις οργανισμοί για 
τις κοινωνικές πολιτικές και εννέα 
οργανισμοί για τη δικαιοσύνη και τις 
εσωτερικές υποθέσεις· εκφράζει την 
απογοήτευσή του για το αποτέλεσμα της 
διοργανικής ομάδας εργασίας για τους 
αποκεντρωμένους οργανισμούς στο θέμα 
αυτό, δεδομένου ότι δεν διατυπώθηκαν 
ειδικές προτάσεις για τη συγχώνευση ή τη 
συστέγαση οργανισμών που 
επικεντρώνονται σε συναφείς τομείς 
πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει χωρίς καθυστέρηση αξιολόγηση 
των οργανισμών που είναι 
εγκατεστημένοι σε περισσότερους του
ενός τόπους, σύμφωνα με τις συστάσεις 
της IIWG, καθώς και προτάσεις για 
πιθανές συγχωνεύσεις, παύσεις 
λειτουργίας και/ή τη μεταβίβαση 
καθηκόντων στην Επιτροπή, βάσει 
προσεκτικής και εις βάθος ανάλυσης και 
με τη χρήση σαφών και διαφανών 
κριτηρίων, όπως προβλεπόταν στην 
εντολή της IIWG, αλλά δεν έγινε ποτέ 
στην πραγματικότητα λόγω έλλειψης 
σχετικών προτάσεων από την Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 5
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, 
το συντομότερο δυνατόν, ένα σχέδιο 
συγχώνευσης των κοινών διοικητικών 
λειτουργιών των οργανισμών, ώστε να 
μειωθούν οι δαπάνες και να εξασφαλιστεί 
η μείωση του διοικητικού έργου των 
οργανισμών που δεν συνεπάγεται 
προστιθέμενη αξία για τα καθήκοντά 
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τους·

Or. it

Τροπολογία 6
Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18 α. επισημαίνει ότι για την ορθή 
διεκπεραίωση νέων καθηκόντων, την 
επιδίωξη διαρκούς βελτίωσης της 
αποδοτικότητας, την ταχεία και 
αποτελεσματική κάλυψη των κενών 
θέσεων και την ενίσχυση της ικανότητας 
των οργανισμών να προσελκύουν 
εμπειρογνώμονες, οι οργανισμοί θα 
πρέπει να παρακολουθούν συνεχώς και να 
αξιολογούν το επίπεδο προσωπικού τους 
και τις ανάγκες πρόσθετων ανθρώπινων 
και οικονομικών πόρων, και να 
υποβάλλουν τα σχετικά αιτήματα όταν 
είναι αναγκαίο προκειμένου να μπορούν 
να επιτελούν με επάρκεια τα καθήκοντά 
τους και να ασκούν αποτελεσματικά τις 
αρμοδιότητές τους·

Or. en

Τροπολογία 7
Dennis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. παρατηρεί ότι οι αποκεντρωμένοι 
οργανισμοί αύξησαν τη χρήση του 
προσωπικού επί συμβάσει για την 
εκτέλεση νέων καθηκόντων, προκειμένου 
να αντισταθμίσουν εν μέρει τη μείωση του 
προσωπικού κατά 5 % και τη συνεισφορά 
για τη δημιουργία της ομάδας 

21. παρατηρεί ότι οι αποκεντρωμένοι 
οργανισμοί αύξησαν τη χρήση του 
προσωπικού επί συμβάσει για την 
εκτέλεση νέων καθηκόντων, προκειμένου 
να αντισταθμίσουν εν μέρει τη μείωση του 
προσωπικού κατά 5 % και τη συνεισφορά 
για τη δημιουργία της ομάδας 
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ανακατανομής προσωπικού· ανακατανομής προσωπικού· καλεί το 
Δίκτυο να αναπτύξει μια γενική πολιτική 
που θα προβλέπει ότι το μόνιμο 
προσωπικό δεν θα αντικαθίσταται από 
εξωτερικούς συμβούλους που κοστίζουν 
περισσότερο·

Or. en

Τροπολογία 8
Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21 α. σημειώνει τις ελλείψεις 
προσωπικού σε ορισμένους οργανισμούς, 
ιδίως όταν ανατίθενται νέα καθήκοντα 
χωρίς να προβλέπεται πρόσθετο 
προσωπικό για την υλοποίησή τους·
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη το αίτημα των 
επηρεαζόμενων οργανισμών να αυξηθεί 
το προσωπικό τους, γεγονός που θέτει σε 
κίνδυνο τις καλές επιδόσεις τους·

Or. en

Τροπολογία 9
Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23 α. εκφράζει τη λύπη του για την 
έλλειψη ισορροπίας μεταξύ των φύλων σε 
ορισμένους οργανισμούς· καλεί όλους 
τους οργανισμούς να καταβάλλουν 
διαρκείς προσπάθειες για την ισόρροπη 
κατανομή σε όλα τα επίπεδα 
προσωπικού, και να ενημερώνουν την 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά 
με τα μέτρα που εφαρμόζονται και την 
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πρόοδο που σημειώνεται·

Or. en

Τροπολογία 10
Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει με ανησυχία ότι οι 
περισσότεροι οργανισμοί δεν δημοσιεύουν 
τις προκηρύξεις θέσεων εργασίας τους 
στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Επιλογής Προσωπικού (EPSO)· κατανοεί, 
ωστόσο, την ανησυχία των οργανισμών 
όσον αφορά τις υψηλές δαπάνες 
μετάφρασης· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, 
την ικανοποίησή του για τον κοινό πίνακα 
θέσεων των οργανισμών που 
δημιουργήθηκε και διατηρείται από το 
Δίκτυο, και καλεί τους οργανισμούς να 
αξιοποιήσουν πλήρως την πλατφόρμα· 
καλεί επίσης την EPSO να προωθήσει τον 
πίνακα θέσεων του Δικτύου στον γενικό 
της ιστότοπο για τις προκηρύξεις θέσεων 
εργασίας στην Ένωση·

24. σημειώνει την πρόταση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου να δημοσιεύουν οι 
οργανισμοί τις προκηρύξεις θέσεων 
εργασίας τους και στον ιστότοπο της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής 
Προσωπικού (EPSO)· κατανοεί, ωστόσο, 
την ανησυχία των οργανισμών όσον αφορά 
τις υψηλές δαπάνες μετάφρασης· καλεί την 
Επιτροπή να αναζητήσει λύση από κοινού 
με το Δίκτυο των Οργανισμών 
προκειμένου να ενισχυθεί η δημόσια 
προβολή των κενών θέσεων εργασίας των 
οργανισμών· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, 
την ικανοποίησή του για τον κοινό πίνακα 
θέσεων των οργανισμών που 
δημιουργήθηκε και διατηρείται από το 
Δίκτυο, και καλεί τους οργανισμούς να 
αξιοποιήσουν πλήρως την πλατφόρμα· 
καλεί επίσης την EPSO να προωθήσει τον 
πίνακα θέσεων του Δικτύου στον γενικό 
της ιστότοπο για τις προκηρύξεις θέσεων 
εργασίας στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 11
Dennis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24 α. ενθαρρύνει τους οργανισμούς της 
Ένωσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο να 
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θεσπίσουν μια στρατηγική για τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, που θα 
περιλαμβάνει αναφορά στα θεμελιώδη 
δικαιώματα στο πλαίσιο ενός κώδικα 
δεοντολογίας ο οποίος θα μπορούσε να 
καθορίζει τα καθήκοντα και την 
κατάρτιση του προσωπικού τους· να 
δημιουργήσουν μηχανισμούς που θα 
διασφαλίζουν ότι θα εντοπίζεται και θα 
αναφέρεται κάθε παραβίαση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, και ότι τα 
κύρια όργανα των οργανισμών θα 
ενημερώνονται ταχέως σχετικά με τυχόν 
κινδύνους τέτοιων παραβιάσεων· να 
θεσπίσουν, κατά περίπτωση, τη θέση του 
υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο 
οποίος θα λογοδοτεί απευθείας στο 
διοικητικό συμβούλιο προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ένας βαθμός ανεξαρτησίας 
έναντι του λοιπού προσωπικού, με στόχο 
να διασφαλίζεται η άμεση αντιμετώπιση 
των απειλών κατά των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και η διαρκής αναβάθμιση 
της πολιτικής θεμελιωδών δικαιωμάτων 
εντός του οργανισμού· να αναπτύξουν 
τακτικό διάλογο με οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών και αρμόδιους 
διεθνείς οργανισμούς όσον αφορά 
ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων· να 
καταστήσουν τη συμμόρφωση με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα κεντρική 
συνιστώσα των όρων αναφοράς στο 
πλαίσιο της συνεργασίας του εκάστοτε 
οργανισμού με εξωτερικούς φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως των μελών 
εθνικών διοικήσεων με τα οποία 
αλληλεπιδρούν σε επιχειρησιακό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 12
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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24α. σημειώνει με ανησυχία ότι έχουν 
υπάρξει συχνές καταγγελίες περιστατικών 
παρενόχλησης και κακοποίησης σε 
ορισμένους οργανισμούς· πιστεύει ότι θα 
πρέπει να εφαρμόζονται αποτελεσματικές 
πολιτικές πρόληψης και να βρεθούν 
αποτελεσματικές διαδικασίες επίλυσης 
των προβλημάτων για τα θύματα· καλεί 
την Επιτροπή να παρακολουθεί ενεργά 
τους κανόνες που εφαρμόζονται από τους 
οργανισμούς για την πρόληψη 
οποιασδήποτε μορφής κακομεταχείρισης 
στο εσωτερικό τους·

Or. it

Τροπολογία 13
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. θεωρεί απαράδεκτη την 
κατάσταση που επικρατεί στην EASO 
όσον αφορά τις διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων, και καλεί την Επιτροπή να 
ενισχύσει την εποπτεία της όσον αφορά 
τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που 
εφαρμόζουν οι οργανισμοί·

Or. it

Τροπολογία 14
Dennis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. σημειώνει ότι στο 77 % των 
οργανισμών έχουν ήδη θεσπιστεί και 
εφαρμοστεί εσωτερικοί κανόνες ή 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
καταγγελία δυσλειτουργιών, ενώ στο 

28. σημειώνει ότι στο 77 % των 
οργανισμών έχουν ήδη θεσπιστεί και 
εφαρμοστεί εσωτερικοί κανόνες ή 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
καταγγελία δυσλειτουργιών, ενώ στο 
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υπόλοιπο 23 % βρίσκονται υπό έγκριση· 
καλεί το Δίκτυο να ενημερώνει την 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά 
με την έγκριση και την εφαρμογή των εν 
λόγω μέτρων·

υπόλοιπο 23 % βρίσκονται υπό έγκριση· 
παροτρύνει τους υπόλοιπους οργανισμούς 
να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν 
εσωτερικούς κανόνες για την καταγγελία 
δυσλειτουργιών χωρίς περαιτέρω 
καθυστέρηση· καλεί το Δίκτυο να 
ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή σχετικά με την έγκριση και την 
εφαρμογή των εν λόγω μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 15
Dennis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. εκφράζει επίσης ικανοποίηση για 
το γεγονός ότι 29 οργανισμοί (94 %) 
διαθέτουν κατευθυντήριες γραμμές για τη 
χορήγηση στο κοινό πρόσβασης στα 
έγγραφα· ζητεί από τους υπόλοιπους 
οργανισμούς που δεν έχουν τέτοιες 
κατευθυντήριες γραμμές να 
προχωρήσουν στην έγκρισή τους χωρίς 
περαιτέρω καθυστέρηση· επιδοκιμάζει 
την ανάπτυξη εσωτερικών συστημάτων 
για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων ομάδων ειδικά 
εκπαιδευμένων όσον αφορά την 
πρόσβαση στα έγγραφα, που ασχολούνται 
ειδικά με τη διεκπεραίωση των 
εισερχόμενων αιτήσεων στους 
οργανισμούς στους οποίους είναι 
αυξημένη η συχνότητα και η 
πολυπλοκότητα των αιτήσεων· καλεί το 
Δίκτυο να αναπτύξει κοινές 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή από τους οργανισμούς της 
πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα·

Or. en

Τροπολογία 16
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Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Benedek Jávor, Dennis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. σημειώνει ότι σχεδόν σε όλους τους 
οργανισμούς υποβάλλονται δηλώσεις 
συμφερόντων από τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου και τα ανώτερα διοικητικά 
στελέχη, και ότι οι δηλώσεις αυτές 
δημοσιεύονται από τους περισσότερους 
οργανισμούς στον ιστότοπό τους, μαζί με 
τα σχετικά βιογραφικά σημειώματα· καλεί 
το Δίκτυο να συνεχίσει να ενημερώνει την 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά 
με το ζήτημα αυτό·

29. σημειώνει ότι σχεδόν σε όλους τους 
οργανισμούς υποβάλλονται δηλώσεις 
συμφερόντων από τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου και τα ανώτερα διοικητικά 
στελέχη, και ότι οι δηλώσεις αυτές 
δημοσιεύονται από τους περισσότερους 
οργανισμούς στον ιστότοπό τους, μαζί με 
τα σχετικά βιογραφικά σημειώματα· καλεί 
το Δίκτυο να συνεχίσει να ενημερώνει την 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά 
με το ζήτημα αυτό· τονίζει ότι τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου και τα ανώτερα 
διοικητικά στελέχη θα πρέπει να 
υποβάλλουν δηλώσεις συμφερόντων αντί 
δηλώσεων απουσίας σύγκρουσης 
συμφερόντων· επαναλαμβάνει ότι δεν 
εναπόκειται στα διοικητικά στελέχη να 
δηλώνουν τα ίδια την απουσία 
σύγκρουσης συμφερόντων· υπενθυμίζει 
ότι η ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων 
θα πρέπει να αξιολογείται από ουδέτερο 
φορέα· σημειώνει με ικανοποίηση ότι 
ορισμένοι οργανισμοί της Ένωσης, όπως 
η EFSA, κατόρθωσαν να εφαρμόσουν μια 
αξιόπιστη πολιτική όσον αφορά τη 
σύγκρουση συμφερόντων· σημειώνει με 
λύπη ότι, από το 2012, το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο δεν δημοσίευσε 
καμία ειδική έκθεση σχετικά με τη 
διαχείριση των συγκρούσεων 
συμφερόντων σε επιλεγμένους 
οργανισμούς της Ένωσης, και 
συγκεκριμένα τον EASA, τον ECHA, την 
EFSA και τον EMA· σημειώνει ότι για 
τους οργανισμούς που συνεργάζονται με 
βιομηχανίες, ο κίνδυνος σύγκρουσης 
συμφερόντων είναι υψηλότερος από ό,τι 
σε άλλους οργανισμούς της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 17
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Dennis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. υπενθυμίζει ότι ορισμένοι 
οργανισμοί, ιδίως όσοι εκδίδουν άδειες σε 
τρίτους για τη διάθεση προϊόντων στην 
αγορά, είναι ευάλωτοι εάν δεν διαθέτουν 
και δεν εφαρμόζουν σαφείς και 
αποτελεσματικούς κανόνες για την 
πρόληψη των συγκρούσεων 
συμφερόντων· καλεί όλους τους 
οργανισμούς να συμμετάσχουν στη 
διοργανική συμφωνία σχετικά με το 
μητρώο διαφάνειας που βρίσκεται υπό 
διαπραγμάτευση μεταξύ της Επιτροπής, 
του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου·

Or. en

Τροπολογία 18
Dennis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29β. καλεί τους οργανισμούς να 
εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη και 
οριζόντια πολιτική όσον αφορά την 
αποφυγή των συγκρούσεων 
συμφερόντων, και να χρησιμοποιούν την 
πολιτική ανεξαρτησίας του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Χημικών Προϊόντων 
(ECHA) ως βέλτιστη πρακτική και 
υποδειγματικό σύστημα εποπτείας και 
πρόληψης των συγκρούσεων 
συμφερόντων· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα 
με την εν λόγω πολιτική ανεξαρτησίας, οι 
ετήσιες δηλώσεις συμφερόντων είναι 
υποχρεωτικές για όλους τους υπαλλήλους 
και τους εμπειρογνώμονες και θα πρέπει 
να επικαιροποιούνται σε περίπτωση 
μεταβολής της κατάστασης, ενώ 
οποιοσδήποτε διαθέτει δεδηλωμένο 
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συμφέρον σε μια υπόθεση αποκλείεται 
από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων ή 
γνωμοδότησης επί του θέματος·
ενθαρρύνει, επιπλέον, τους οργανισμούς 
να συγκροτήσουν συμβουλευτική 
επιτροπή για τις συγκρούσεις 
συμφερόντων·

Or. en

Τροπολογία 19
Dennis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29γ. τονίζει ότι η IIWG2 εξέτασε 
επίσης την πιλοτική περίπτωση του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της 
Αεροπορίας (EASA) ως οργανισμού 
χρηματοδοτούμενου με έσοδα από τέλη·
δηλώνει ότι ακόμα κι αν οι οργανισμοί 
χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου με 
έσοδα από τέλη, εξακολουθούν να είναι 
πλήρως υπόλογοι στην αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή, δεδομένου του κινδύνου 
επιπτώσεων στη φήμη τους· εκφράζει, 
επίσης, την ανησυχία του για τους δείκτες 
ποιότητας που χρησιμοποιούνται στην 
πιλοτική περίπτωση του EASA, 
δεδομένου ότι εστιάζουν σε πολύ μεγάλο 
βαθμό στην ικανοποίηση των πελατών 
και λιγότερο στην ασφάλεια της 
αεροπορίας· εκφράζει την ανησυχία του 
για τη σύγκρουση συμφερόντων που 
μπορεί να προκύψει εάν οι οργανισμοί 
αναγκαστούν να βασιστούν σε εισφορές 
μελών ως κύρια πηγή εσόδων τους·
τονίζει την ανάγκη για σταθερή και 
προβλέψιμη ροή εσόδων από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, κάτι που 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για τον 
σχεδιασμό, αντί οι οργανισμοί να 
βασίζονται σε τέλη που είναι απρόβλεπτα 
και παρουσιάζουν διακυμάνσεις από έτος 
σε έτος· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
πρόταση να καταβάλλονται οι εισφορές 
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στην ίδια την Επιτροπή και σε 
αντάλλαγμα να παρέχεται στους 
οργανισμούς τακτική επιδότηση από τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 20
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. υπενθυμίζει ότι έργο πολλών 
οργανισμών είναι η παροχή αξιολογήσεων 
και γνωμοδοτήσεων σχετικά με προϊόντα 
και υπηρεσίες για τους ευρωπαίους 
πολίτες· υπογραμμίζει ότι όλες οι 
εκθέσεις εμπειρογνωμόνων που 
παρέχονται από τους οργανισμούς πρέπει 
να βασίζονται στη χρήση δημόσιων 
δεδομένων, δεδομένου ότι μόνο με αυτόν 
τον τρόπο μπορεί η διεθνής επιστημονική 
κοινότητα να ελέγχει και να επαληθεύει 
τις εν λόγω εκθέσεις· επισημαίνει ότι 
ορισμένοι οργανισμοί χρησιμοποιούν για 
τις αξιολογήσεις τους μεταξύ άλλων 
πληροφορίες που καλύπτονται από το 
εμπορικό απόρρητο· φρονεί ότι οι 
οργανισμοί θα πρέπει να δημοσιεύουν 
όλες τις πηγές που χρησιμοποιούν για τις 
αξιολογήσεις τους, ακόμα και όσες 
καλύπτονται από το εμπορικό απόρρητο, 
όταν οι γνωμοδοτήσεις τους αφορούν 
προϊόντα που ενδέχεται να επηρεάσουν 
αρνητικά την υγεία των πολιτών της ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 21
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. σημειώνει τη συμφωνία που 
επετεύχθη στο Συμβούλιο Γενικών 
Υποθέσεων της 20ής Νοεμβρίου 2017 για 
τη μετεγκατάσταση του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) από 
το Λονδίνο στο Άμστερνταμ και το 
Παρίσι, αντιστοίχως· σημειώνει με 
ανησυχία τις επιπτώσεις που πιθανώς θα 
έχει στους οργανισμούς αυτούς η 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την Ένωση, από άποψη μελλοντικού 
κόστους και απώλειας εμπειρογνωσίας, και 
οι οποίες ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο 
την επιχειρησιακή συνέχεια· σημειώνει, 
επιπλέον, τον πιθανό αντίκτυπο στα έσοδα 
και τις δραστηριότητες διαφόρων 
οργανισμών που δεν είναι εγκατεστημένοι 
στο Λονδίνο· καλεί τους οργανισμούς να 
προετοιμαστούν για τον μετριασμό των 
πιθανών κινδύνων που ενδέχεται να 
προκύψουν, και να ενημερώνουν την 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά 
με την εφαρμογή των εν λόγω 
προπαρασκευαστικών μέτρων·

33. σημειώνει τη συμφωνία που 
επετεύχθη στο Συμβούλιο Γενικών 
Υποθέσεων της 20ής Νοεμβρίου 2017 για 
τη μετεγκατάσταση του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) από 
το Λονδίνο στο Άμστερνταμ και το 
Παρίσι, αντιστοίχως· πιστεύει, όσον 
αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων, ότι το γεγονός ότι η τελική 
απόφαση ελήφθη και εγκρίθηκε κατόπιν 
κλήρωσης, υπονόμευσε την αξιοπιστία 
των μεθόδων επιλογής που 
χρησιμοποιήθηκαν, καθότι 
υποβαθμίστηκε η σημασία των 
αντικειμενικών και ουσιαστικών 
κριτηρίων· πιστεύει ότι κατά τη λήψη 
οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με την 
έδρα ενός οργανισμού θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη μια ακριβής εκτίμηση 
του κόστους και των οφελών· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι το 
Κοινοβούλιο δεν έχει παρά περιορισμένη 
συμμετοχή στις συμφωνίες αυτού του 
είδους· σημειώνει με ανησυχία τις 
επιπτώσεις που πιθανώς θα έχει στους 
οργανισμούς αυτούς η αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, από 
άποψη μελλοντικού κόστους και απώλειας 
εμπειρογνωσίας, και οι οποίες ενδέχεται να 
θέσουν σε κίνδυνο την επιχειρησιακή 
συνέχεια· σημειώνει, επιπλέον, τον πιθανό 
αντίκτυπο στα έσοδα και τις 
δραστηριότητες διαφόρων οργανισμών που 
δεν είναι εγκατεστημένοι στο Λονδίνο· 
καλεί τους οργανισμούς να 
προετοιμαστούν για τον μετριασμό των 
πιθανών κινδύνων που ενδέχεται να 
προκύψουν, και να ενημερώνουν την 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά 
με την εφαρμογή των εν λόγω 
προπαρασκευαστικών μέτρων·

Or. it

Τροπολογία 22
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33α. επισημαίνει με ανησυχία ότι 
ορισμένοι οργανισμοί εξακολουθούν να 
έχουν διπλές επιχειρησιακές και 
διοικητικές έδρες· θεωρεί απαραίτητο να 
καταργηθούν με την πρώτη ευκαιρία οι 
διπλές έδρες που δεν προσφέρουν 
προστιθέμενη αξία σε επιχειρησιακό 
επίπεδο·

Or. it

Τροπολογία 23
Dennis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 34

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

34. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ο 
νέος δημοσιονομικός κανονισμός9δεν 
προβλέπει μείωση του διοικητικού φόρτου 
που εξακολουθεί να βαρύνει τους 
αποκεντρωμένους οργανισμούς· 
επισημαίνει ότι ο έλεγχος των 
αποκεντρωμένων οργανισμών «παραμένει 
υπό την πλήρη ευθύνη του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, το οποίο διαχειρίζεται όλες τις 
απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες και 
διαδικασίες προμηθειών»· επαναλαμβάνει 
ότι η νέα προσέγγιση στον λογιστικό 
έλεγχο, που προβλέπει τη συμμετοχή 
ελεγκτών του ιδιωτικού τομέα, έχει 
οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του 
διοικητικού φόρτου για τους οργανισμούς, 
και ότι ο χρόνος που αναλώνεται για τη 
σύναψη συμβάσεων και τη διαχείριση των 
συμβάσεων λογιστικού ελέγχου έχει 
προκαλέσει πρόσθετες δαπάνες, 
επιβαρύνοντας με τον τρόπο αυτό 
περαιτέρω τους περιορισμένους πόρους 
των οργανισμών· τονίζει ότι είναι αναγκαίο 
να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό· καλεί 

34. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ο 
νέος δημοσιονομικός κανονισμός9 δεν 
προβλέπει μείωση του διοικητικού φόρτου 
που εξακολουθεί να βαρύνει τους 
αποκεντρωμένους οργανισμούς· 
επισημαίνει ότι ο έλεγχος των 
αποκεντρωμένων οργανισμών «παραμένει 
υπό την πλήρη ευθύνη του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, το οποίο διαχειρίζεται όλες τις 
απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες και 
διαδικασίες προμηθειών»· επαναλαμβάνει 
ότι η νέα προσέγγιση στον λογιστικό 
έλεγχο, που προβλέπει τη συμμετοχή 
ελεγκτών του ιδιωτικού τομέα, έχει 
οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του 
διοικητικού φόρτου για τους οργανισμούς, 
και ότι ο χρόνος που αναλώνεται για τη 
σύναψη συμβάσεων και τη διαχείριση των 
συμβάσεων λογιστικού ελέγχου έχει 
προκαλέσει πρόσθετες δαπάνες, 
επιβαρύνοντας με τον τρόπο αυτό 
περαιτέρω τους περιορισμένους πόρους 
των οργανισμών· τονίζει ότι είναι αναγκαίο 
να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό· καλεί 
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τα εμπλεκόμενα μέρη να δώσουν λύση στο 
ζήτημα, ώστε να μειωθεί σημαντικά ο 
διοικητικός φόρτος·

τα εμπλεκόμενα μέρη να δώσουν λύση στο 
ζήτημα, ώστε να μειωθεί σημαντικά ο 
διοικητικός φόρτος· καλεί το Ελεγκτικό 
Συνέδριο να αναλάβει δράση 
πραγματοποιώντας δειγματοληπτικούς 
ελέγχους·

_________________ _________________

9 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 
2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης

9 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 
2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 
2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 
προϋπολογισμό της Ένωσης

Or. en

Τροπολογία 24
Karin Kadenbach

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 35

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

35. αναγνωρίζει ότι οι εξωτερικές 
αξιολογήσεις των οργανισμών είναι σε 
γενικές γραμμές θετικές και οι οργανισμοί 
έχουν καταρτίσει σχέδια δράσης για την 
παρακολούθηση των θεμάτων που 
εγείρονται στις εκθέσεις αξιολόγησης· 
επισημαίνει ότι, μολονότι οι ιδρυτικοί 
κανονισμοί των περισσότερων οργανισμών 
προβλέπουν περιοδική εξωτερική 
αξιολόγηση (συνήθως κάθε τέσσερα με έξι 
χρόνια), οι ιδρυτικοί κανονισμοί πέντε 
αποκεντρωμένων οργανισμών δεν 
περιλαμβάνουν τέτοια διάταξη, ενώ ο 
ιδρυτικός κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων απαιτεί τη 
διενέργεια εξωτερικής αξιολόγησης μόνο 
κάθε δέκα χρόνια· καλεί τους οργανισμούς 
αυτούς να αντιμετωπίσουν το εν λόγω 
ζήτημα και να ενημερώνουν την αρμόδια 
για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα 
μέτρα που λαμβάνονται·

35. αναγνωρίζει ότι οι εξωτερικές 
αξιολογήσεις των οργανισμών είναι σε 
γενικές γραμμές θετικές και οι οργανισμοί 
έχουν καταρτίσει σχέδια δράσης για την 
παρακολούθηση των θεμάτων που 
εγείρονται στις εκθέσεις αξιολόγησης· 
επισημαίνει ότι, μολονότι οι ιδρυτικοί 
κανονισμοί των περισσότερων οργανισμών 
προβλέπουν περιοδική εξωτερική 
αξιολόγηση (συνήθως κάθε τέσσερα με έξι 
χρόνια), οι ιδρυτικοί κανονισμοί πέντε 
αποκεντρωμένων οργανισμών δεν 
περιλαμβάνουν τέτοια διάταξη, ενώ ο 
ιδρυτικός κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων απαιτεί τη 
διενέργεια εξωτερικής αξιολόγησης μόνο 
κάθε δέκα χρόνια· καλεί την Επιτροπή και 
τους εν λόγω οργανισμούς να 
αντιμετωπίσουν το εν λόγω ζήτημα και να 
ενημερώνουν την αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που 
λαμβάνονται·

Or. en
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