
AD\1173177EL.docx PE625.391v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2014-2019

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

2018/2114(INI)

8.1.2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

σχετικά με την εφαρμογή των νομικών διατάξεων και της κοινής δήλωσης που 
διασφαλίζουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί των αποκεντρωμένων 
οργανισμών
(2018/2114(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Dennis de Jong



PE625.391v02-00 2/6 AD\1173177EL.docx

EL

PA_NonLeg



AD\1173177EL.docx 3/6 PE625.391v02-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. αναγνωρίζει την εφαρμογή από τους οργανισμούς της Ένωσης της κοινής δήλωσης και 
της κοινής προσέγγισης και του σχετικού χάρτη πορείας· τονίζει, ειδικότερα, τις 
συστάσεις της διοργανικής ομάδας εργασίας για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς 
(IIWG), οι οποίες εγκρίθηκαν από τη Διάσκεψη των Προέδρων στις 18 Ιανουαρίου 
2018· σημειώνει ότι, με τη συνεδρίαση παρακολούθησης της 12ης Ιουλίου 2018, το 
έργο της IIWG θεωρήθηκε ότι είχε επιτευχθεί·

2. χαιρετίζει το σχέδιο αναθεωρημένου κειμένου του δημοσιονομικού κανονισμού 
πλαισίου για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και, ειδικότερα, τα σχέδια που περιλαμβάνονται σε αυτό για την ενίσχυση της 
διακυβέρνησης των εν λόγω οργανισμών·

3. θεωρεί, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά εκκρεμή ζητήματα και 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·

4. υπενθυμίζει τις επιστολές που απέστειλε ο Πρόεδρός του στις 28 Μαρτίου 2018 προς 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον ασκούντα την προεδρία του Συμβουλίου, με τις 
οποίες εξέφραζε τη λύπη του, δεδομένων των προνομίων του ως συννομοθέτη, για το 
γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν είχε συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής για τη νέα 
έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, και ζητεί τη σχετική αναθεώρηση της 
κοινής δήλωσης και της κοινής προσέγγισης· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει τις 
απαραίτητες προτάσεις βάσει μιας εις βάθος ανάλυσης της εφαρμογής της κοινής 
δήλωσης και της κοινής προσέγγισης, όπως ζήτησε το Συμβούλιο στην απάντησή του 
στην προαναφερθείσα επιστολή·

5. 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 μια 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·

6. εκφράζει ανησυχία για τις συγκρούσεις συμφερόντων που μπορεί να προκύψουν εάν οι 
οργανισμοί αναγκαστούν να βασιστούν σε εισφορές μελών ως κύρια πηγή εισοδήματός 
τους: επαναλαμβάνει ότι οι οργανισμοί έχουν επίγνωση αυτού του κινδύνου φήμης και 
θα προτιμούσαν μια σταθερή και προβλέψιμη ροή εσόδων από τον προϋπολογισμό της 
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ΕΕ -που έχει μεγάλη σημασία και για τον σχεδιασμό- αντί να βασίζονται σε τέλη που 
είναι απρόβλεπτα και παρουσιάζουν διακυμάνσεις από έτος σε έτος· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει πρόταση να καταβάλλονται οι εισφορές στην ίδια την Επιτροπή 
και σε αντάλλαγμα να παρέχεται στους οργανισμούς τακτική επιδότηση από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ·

7. ζητεί την ανάληψη συγκεκριμένης δράσης για τη διόρθωση των συντελεστών των 
μισθών, ώστε να αντικατοπτρίζεται καλύτερα το πραγματικό κόστος·

8. επαναλαμβάνει το αίτημά του για εξορθολογισμό και εναρμόνιση των υποχρεώσεων 
υποβολής εκθέσεων, ιδίως όσον αφορά την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, την έκθεση 
δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής διαχείρισης και τους οριστικούς 
λογαριασμούς·

9. ενθαρρύνει τους οργανισμούς να ενημερώνουν λεπτομερώς το Κοινοβούλιο σχετικά με 
τα μέτρα που λαμβάνουν για να ανταποκριθούν στις συστάσεις της αρμόδιας για την 
απαλλαγή αρχής («εκθέσεις παρακολούθησης») και στις συστάσεις του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου·

10. επισημαίνει ότι για την ορθή διεκπεραίωση νέων καθηκόντων, τη διαρκή επιδίωξη για 
αύξηση 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·

11. επισημαίνει ότι ο έλεγχος των αποκεντρωμένων οργανισμών «παραμένει υπό την πλήρη 
ευθύνη του [Ελεγκτικού Συνεδρίου], το οποίο διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί όλες τις 
απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες και διαδικασίες προμηθειών»· επαναλαμβάνει ότι 
η διεξαγωγή ελέγχων από ελεγκτές του ιδιωτικού τομέα έχει αυξήσει σημαντικά τον 
διοικητικό φόρτο για τους οργανισμούς και έχει, ως αποτέλεσμα του χρόνου που 
δαπανάται για την προμήθεια και τη διαχείριση των συμβάσεων λογιστικού ελέγχου, 
δημιουργήσει πρόσθετες δαπάνες, ασκώντας ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις στους 
φθίνοντες πόρους τους· τονίζει ότι επιβάλλεται να επιλυθεί το ζήτημα αυτό σύμφωνα 
με την κοινή προσέγγιση, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του δημοσιονομικού 
κανονισμού πλαισίου· καλεί όλα τα μέρη που συμμετέχουν σε αυτήν την αναθεώρηση 
να αποσαφηνίσουν αυτό το ζήτημα επειγόντως, προκειμένου να μειωθεί σημαντικά ο 
υπέρμετρος διοικητικός φόρτος·
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