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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. σημειώνει ότι η χρηματοδότηση των οργανισμών με έσοδα από τέλη ανέρχεται επί του 
παρόντος στο συνολικό ποσό του 1 δισεκατομμυρίου EUR περίπου ετησίως, πράγμα 
που αμβλύνει σημαντικά την πίεση επί του προϋπολογισμού της ΕΕ· θεωρεί ότι η 
χρηματοδότηση με έσοδα από τέλη είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να 
χρηματοδοτούνται οι δραστηριότητες των οργανισμών σε περίπτωση που το επιτρέπει 
το επιχειρηματικό μοντέλο· σημειώνει, ωστόσο, ότι πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα 
διασφάλισης ώστε να αποφεύγεται κάθε είδους σύγκρουση συμφερόντων·

2. επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός πως, όσον αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση, οι 
αποκεντρωμένοι οργανισμοί έχουν πολλές ομοιότητες, οι ενιαίες προσεγγίσεις 
αποδείχθηκαν επιζήμιες για την αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση ορισμένων 
οργανισμών· θεωρεί ότι ο στόχος μείωσης κατά 5% του προσωπικού και η καθιέρωση 
δεξαμενής για την ανακατανομή προσωπικού μεταξύ των οργανισμών αποτελούν 
εφάπαξ ενέργεια· επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να αντιταχθεί σε κάθε παρόμοια 
προσέγγιση στο μέλλον·

3. πιστεύει ότι η απόφαση σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης ενός οργανισμού έχει 
μεγάλη σημασία και θεωρεί ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη αντικειμενικά κριτήρια, όπως η προσβασιμότητα, οι διοικητικές συνέργειες και 
η εγγύτητα με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να καταλήγουν στην καλύτερη δυνατή 
απόφαση· προσδοκά ότι στις μελλοντικές αποφάσεις σχετικά με τον τόπο 
εγκατάστασης των οργανισμών θα γίνονται πλήρως σεβαστά τα προνόμια του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ως συννομοθετών της Ένωσης·

4. ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο των συστάσεων της διοργανικής ομάδας εργασίας 
για τους πόρους των αποκεντρωμένων οργανισμών, να υποβάλει ταχέως αξιολόγηση 
των οργανισμών με περισσότερους του ενός τόπους εγκατάστασης, χρησιμοποιώντας 
συνεκτική προσέγγιση για την εκτίμηση της προστιθέμενης αξίας τους και λαμβάνοντας 
υπόψη τις προκύπτουσες δαπάνες· ζητεί να ληφθούν σημαντικά μέτρα με βάση τα 
αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, με στόχο να περιοριστεί ο αριθμός των
οργανισμών με περισσότερους του ενός τόπους εγκατάστασης, εάν και όπου αυτό 
κρίνεται σκόπιμο·

5. σημειώνει με ανησυχία ότι ορισμένοι οργανισμοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 
προσέλκυση εξειδικευμένου προσωπικού λόγω των δυσμενών συνθηκών απασχόλησης 
και των περιορισμών που προκαλούνται από τον μισθολογικό συντελεστή· πιστεύει ότι 
οι οργανισμοί της Ένωσης πρέπει να είναι σε θέση να προσελκύουν εξειδικευμένο 
προσωπικό, προκειμένου να μπορούν να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους με 
αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο· ζητεί επομένως να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα 
για τη διόρθωση των μισθολογικών συντελεστών, ώστε να αντικατοπτρίζεται καλύτερα 
το πραγματικό κόστος·

6. επισημαίνει ότι η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών στον τομέα της 
κοινοχρησίας υπηρεσιών είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων, π.χ. μέσω της 
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δημιουργίας κοινής διαδικτυακής πύλης για τις δημόσιες συμβάσεις· ενθαρρύνει την 
περαιτέρω διερεύνηση δυνατοτήτων κοινοχρησίας υπηρεσιών είτε μεταξύ των ίδιων 
των οργανισμών είτε μεταξύ της Επιτροπής και των οργανισμών, με σκοπό τη 
δημιουργία νέων συνεργειών και τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων· πιστεύει ότι, 
ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη δημοσιονομική 
αποδοτικότητα μέσω στενής συνεργασίας στις διοικητικές υπηρεσίες στήριξης και 
διαχείρισης εγκαταστάσεων μεταξύ των φορέων και οργανισμών της Ένωσης που 
βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση·

7. πιστεύει ότι η δημοκρατική εποπτεία μπορεί να ενισχυθεί με τη διασφάλιση της 
συμμετοχής διορισμένων από το Κοινοβούλιο εκπροσώπων στις συνεδριάσεις των 
διοικητικών συμβουλίων· πιστεύει ότι η διασφάλιση της οικονομικά καλύτερης 
αξιοποίησης των κονδυλίων για τον ευρωπαίο πολίτη, τον οποίο εκπροσωπεί το 
Κοινοβούλιο, θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων· σημειώνει ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης έχουν επανειλημμένα 
αποφύγει να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας που προβλέπεται στην κοινή 
προσέγγιση·

8. επισημαίνει ότι οι προϋπολογισμοί των οργανισμών θα πρέπει να καταρτίζονται 
σύμφωνα με την αρχή της βάσει επιδόσεων κατάρτισης του προϋπολογισμού, με 
συνυπολογισμό των στόχων του Οργανισμού και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων 
των εργασιών του· ζητεί να εφαρμοστεί θεματική προσέγγιση στην κατάρτιση των 
προϋπολογισμών των αποκεντρωμένων οργανισμών, με στόχο την καλύτερη ιεράρχηση 
των προτεραιοτήτων όσων αφορά τα καθήκοντα των οργανισμών, την ενίσχυση της 
συνεργασίας και την αποφυγή επικαλύψεων, ιδίως στην περίπτωση των οργανισμών 
που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα πολιτικής·

9. επισημαίνει με ανησυχία ότι ορισμένες διοικητικές απαιτήσεις είναι δυσανάλογες για 
τους οργανισμούς που δεν έχουν αποκτήσει ακόμα συγκεκριμένο μέγεθος· αναμένει 
από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι οι ισχύουσες διοικητικές 
απαιτήσεις είναι ανάλογες με τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους όλων των 
οργανισμών.

10. υπενθυμίζει ότι η νομοθετική διαδικασία οδηγεί σε τροποποιήσεις της αρχικής 
πρότασης της Επιτροπής· επισημαίνει με ανησυχία ότι οι ενημερωμένες 
δημοσιονομικές καταστάσεις καθίστανται κατά κανόνα διαθέσιμες στο τέλος της 
νομοθετικής διαδικασίας, και τούτο όχι πάντα· υπενθυμίζει τον διττό ρόλο του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ως νομοθετικής αρχής και αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής.
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