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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει 

στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα 

των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (εφεξής «o Οργανισμός») παρέχουν 

ακριβοδίκαιη εικόνα από κάθε ουσιώδη πλευρά, της δημοσιονομικής του κατάστασης 

στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και οι πράξεις του είναι νόμιμες και κανονικές· σημειώνει ότι οι 

δαπάνες για προχρηματοδοτημένες υπηρεσίες που συνδέονται με τη θαλάσσια επιτήρηση 

υποεκτιμήθηκαν κατά 1 723 336 EUR· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η εν λόγω 

υποεκτίμηση είχε ως αποτέλεσμα μια ουσιώδη ανακριβή δήλωση στον ισολογισμό του 

Οργανισμού· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση του Οργανισμού να 

βελτιώσει τη διαδικασία εκτίμησης των δεδουλευμένων δαπανών· 

2. σημειώνει το υψηλό επίπεδο μεταφορών πιστώσεων όσον αφορά τις ανειλημμένες 

πιστώσεις για διοικητικές (τίτλος ΙΙ, 38 %) και λειτουργικές δαπάνες (τίτλος ΙΙΙ, 35 %)· 

αναγνωρίζει τη δέσμευση του Οργανισμού να συνεχίσει να βελτιώνει τις διαδικασίες 

χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισής του· σημειώνει ότι, στην περίπτωση 

του τίτλου II, το υψηλό επίπεδο μεταφορών είναι κυρίως απόρροια των συμβάσεων ΤΠ η 

διάρκεια των οποίων υπερβαίνει το οικονομικό έτος, ενώ στην περίπτωση του τίτλου ΙΙΙ 

οφείλεται κυρίως στον πολυετή χαρακτήρα των επιχειρήσεων του Οργανισμού· 

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχουν δημοσιοποιήσει όλα τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου τις δηλώσεις δέσμευσής τους έναντι του Οργανισμού· καλεί τα 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου από τη Βουλγαρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Νορβηγία, 

τη Σουηδία και την Επιτροπή να ολοκληρώσουν και να δημοσιεύσουν τις δηλώσεις 

δέσμευσής τους έναντι του Οργανισμού· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη χωριστών 

και πλήρων δηλώσεων συμφερόντων από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου· 

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο εκτελεστικός διευθυντής δεν δημοσίευσε τη 

δήλωση συμφερόντων του· παροτρύνει τον εκτελεστικό διευθυντή να δημοσιεύσει τη 

δήλωση συμφερόντων του και να εξασφαλίσει την ανεξάρτητη επαλήθευσή της με σκοπό 

την αποτροπή και διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων· επαναλαμβάνει ότι η 

διαφάνεια είναι καίριας σημασίας για την εμπιστοσύνη των πολιτών· καλεί τον 

Οργανισμό να θεσπίσει σαφείς κανόνες σχετικά με την προστασία των καταγγελλόντων 

δυσλειτουργίες και την εναλλαγή θέσεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· 

4. υπενθυμίζει ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να παρέχει στον υπεύθυνο θεμελιωδών 

δικαιωμάτων επαρκείς πόρους και προσωπικό για τη σύσταση μηχανισμού καταγγελιών 

και για την περαιτέρω διαμόρφωση και εφαρμογή της στρατηγικής του Οργανισμού με 

σκοπό την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων· 

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός επέστρεψε τα έξοδα απόσβεσης 

για ένα σκάφος το οποίο είχε υπερβεί την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του· σημειώνει ότι ο 

Οργανισμός ανάκτησε μόνο τις πληρωμές από το 2015· σημειώνει τη δήλωση του 

Οργανισμού ότι η εν λόγω ανάκτηση δαπανών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την αρχή 



 

PE595.380v02-00 4/5 AD\1117070EL.docx 

EL 

της αναλογικότητας· υπογραμμίζει τον κίνδυνο διπλής χρηματοδότησης για την 

επιστροφή του κόστους απόκτησης σκαφών και κατανάλωσης καυσίμων, ήτοι από την 

Επιτροπή στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 

(ΤΕΑ) στον τομέα των συνόρων και από τον Frontex στο πλαίσιο των κοινών 

επιχειρήσεών του· επισημαίνει ότι οι κανόνες για την επιστροφή των δαπανών είναι 

σύνθετοι και υπολογίζονται διαφορετικά για κάθε κράτος μέλος· παροτρύνει τον 

Οργανισμό να χρησιμοποιεί απλουστευμένες επιλογές απόδοσης δαπανών και άλλους 

μηχανισμούς χρηματοδότησης, πέραν των επιχορηγήσεων όπου αυτό είναι δυνατό με 

στόχο την ενίσχυση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας· 

6. σημειώνει με ανησυχία τον υψηλό αριθμό υπό εξέλιξη διορθωτικών μέτρων ως απόκριση 

στις παρατηρήσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο το 2012, 2013 και 2014 που 

αφορούν τις διαδικασίες πρόσληψης, τη συμφωνία για την έδρα, τις δαπάνες που 

δήλωσαν οι συνεργαζόμενες χώρες και τις συνεισφορές από τις συνδεδεμένες χώρες του 

Σένγκεν· καλεί τον Οργανισμό να ολοκληρώσει όσο το δυνατόν περισσότερες 

διορθωτικές δράσεις κατά τη διάρκεια του 2017· 

7. εκφράζει τη λύπη του για τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ειδική 

έκθεσή του αριθ. 12/2016 ότι ο Οργανισμός δεν έχει θεσπίσει κατάλληλη πολιτική 

σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων για τα μέλη του προσωπικού που συμμετέχουν 

στις διμερείς ομάδες διαπραγμάτευσης· καλεί τον Οργανισμό να θεσπίσει επίσημες 

πολιτικές σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά τους εξωτερικούς 

εμπειρογνώμονες, τους εσωτερικούς υπαλλήλους και τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου που συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής και χορήγησης των 

επιχορηγήσεων οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη το σωρευτικό αποτέλεσμα περισσότερων 

ήσσονος σημασίας συγκρούσεων συμφερόντων και θα ορίζουν αποτελεσματικά μέτρα 

περιορισμού του κινδύνου· 

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμβολή του Οργανισμού στη διάσωση 

περισσότερων από 250 000 ανθρώπων στη θάλασσα το 2015· επιδοκιμάζει την αύξηση 

της ικανότητας του Οργανισμού για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά τα τραγικά 

γεγονότα της άνοιξης του 2015· εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπογραφή μιας 

σημαντικής συμφωνίας με την αποστολή EUNAVFOR Med της Κοινής Πολιτικής 

Ασφάλειας και Άμυνας, η οποία αφορά τη θαλάσσια επιτήρηση· 

9. επιδοκιμάζει τη στήριξη που παρέχει ο Οργανισμός στις εθνικές αρχές στα κομβικά 

κέντρα πρώτης υποδοχής («hotspots») όσον αφορά την ταυτοποίηση και καταγραφή των 

μεταναστών, τις δραστηριότητες σε θέματα επιστροφής και την εσωτερική ασφάλεια της 

Ένωσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπογραφή συμφωνίας επιχειρησιακής 

συνεργασίας με την Ευρωπόλ για την αποτροπή του διασυνοριακού εγκλήματος και της 

παράνομης διακίνησης μεταναστών· ζητεί περαιτέρω και αποτελεσματικότερη 

συνεργασία με την Ευρωπόλ και άλλους οργανισμούς στον τομέα της δικαιοσύνης και 

των εσωτερικών υποθέσεων. 
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