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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 συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα 

με το οποίο οι ενοποιημένοι λογαριασμοί της Ένωσης παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, 

από κάθε ουσιώδη πλευρά, της δημοσιονομικής θέσης της Ένωσης την 31η Δεκεμβρίου 

2015· παρατηρεί ότι οι πληρωμές περιείχαν ουσιώδη σφάλματα σε εκτιμώμενο ποσοστό 

σφάλματος 3,8%· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μείωση από το 4,4 % του 2014· 

επισημαίνει ότι η διακύμανση στο εκτιμώμενο σφάλμα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη 

διαφορά μεταξύ αιτήσεων και επιστροφών εξόδων· ενθαρρύνει τη μελλοντική 

απλοποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού της Ένωσης, προκειμένου να επιτευχθεί ο 

στόχος για ένα ποσοστό σφάλματος 2%· 

2. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει και να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή 

ιστορικό των υποθέσεων σύγκρουσης συμφερόντων που έχουν διαπιστωθεί· 

3. υπενθυμίζει ότι το 2015 υπήρξε εξαιρετικά προβληματικό για τις εσωτερικές πολιτικές 

της Ένωσης, ιδίως στο πεδίο της διαχείρισης της λαθρομετανάστευσης και αναγνωρίζει 

τον κεντρικό ρόλο της ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων στην 

διαμόρφωση νέων πολιτικών και στην κινητοποίηση προσωπικού και επείγουσας 

χρηματοδότησης για την υποστήριξη των κρατών μελών που είχαν πληγεί περισσότερο· 

4. εκφράζει τη λύπη του διότι βασικοί δείκτες επιδόσεων που χρησιμοποιούνται στην ετήσια 

έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων δεν 

καλύπτουν τον αριθμό των ατόμων που βοηθήθηκαν, επανεγκαταστάθηκαν, 

μετεγκαταστάθηκαν ή επαναπατρίστηκαν κατά τη διάρκεια του 2015· εκφράζει επίσης τη 

λύπη του για την απουσία δεικτών ως προς την αξιολόγηση του αποτελέσματος που είχαν 

τα μέτρα που εγκρίθηκαν για την ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ 

εθνικών αρχών επιβολής του νόμου· 

5. ενθαρρύνει τη διαμόρφωση σαφέστερων και μακροπρόθεσμων πολιτικών 

προτεραιοτήτων που μπορούν να μετατραπούν σε πιο συγκεκριμένες επιχειρησιακές 

προτεραιότητες· στο πλαίσιο αυτό τονίζει τη σημασία της στενότερης συνεργασίας με 

άλλους φορείς, ιδίως δε με τους Οργανισμούς· 

6. επισημαίνει με ανησυχία ότι τα χρηματικά ποσά που πρέπει να καταβληθούν κατά τα 

επόμενα έτη είναι υψηλά· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη διατυπώσει 

πρόβλεψη ταμειακών ροών για τα επόμενα 7 με 10 έτη και την προτρέπει να το πράξει· 

7. εκφράζει τη λύπη του διότι οι δομές διακυβέρνησης της Επιτροπής όσον αφορά την 

ασφάλεια των πληροφοριών εξακολουθούν να μην έχουν ευθυγραμμιστεί προς τις 

αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές (σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου της IAS)· 

8. συμμερίζεται την εκτίμηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το οποίο η διασπορά 

χρηματοδοτικών μηχανισμών που ούτε χρηματοδοτούνται άμεσα από τον προϋπολογισμό 

της ΕΕ, ούτε ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, δημιουργεί κινδύνους τόσο για τη 
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λογοδοσία όσο και για τον συντονισμό των πολιτικών και των πράξεων της ΕΕ1· 

9. επισημαίνει ότι η ειδική έκθεση αριθ. 9/2016 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου 

σχετικά με τις δαπάνες της ΕΕ στο πλαίσιο της εξωτερικής μεταναστευτικής πολιτικής 

στις χώρες της Νότιας Μεσογείου και της ανατολικής εταιρικής σχέσης έως το 2014 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το συνολικό ποσό των δαπανών που καταλογίζονται στον 

προϋπολογισμό της ΕΕ δεν στάθηκε δυνατό να διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο και ότι δεν 

ήταν σαφές αν οι δαπάνες είχαν διατεθεί σύμφωνα με τις σκοπούμενες γεωγραφικές και 

τις θεματικές προτεραιότητες· διερωτάται αν έγινε το ίδιο και το 2015· καλεί την 

Επιτροπή να αναπτύξει ποιοτικούς και προσανατολισμένους στα αποτελέσματα δείκτες 

για την αξιολόγηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων τα οποία επιτυγχάνονται με τη 

χρήση των κονδυλίων που δαπανώνται στις εξωτερικές πολιτικές της για τη 

μετανάστευση2· 

10. πιστεύει ότι ο θετικός αντίκτυπος των κονδυλίων της ΕΕ για τη μετανάστευση βασίζεται 

σε διαδικασίες σε εθνικό και σε ενωσιακό επίπεδο για την εξασφάλιση διαφάνειας, 

αποτελεσματικής παρακολούθησης και λογοδοσίας· ζητεί την καθιέρωση μηχανισμών 

παρακολούθησης και αξιολόγησης κατά τη διάρκεια των ενεργειών και όχι μόνο εκ των 

υστέρων, ώστε να εξασφαλίζονται η αποτελεσματικότητα των δαπανών και η υλοποίηση 

των στόχων πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τον καθορισμό δεικτών 

αποτελεσμάτων και μετρήσιμων στόχων βασισμένων στις αναληφθείσες δραστηριότητες, 

σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο έργου· ζητεί την καθιέρωση σταθερών και 

συγκρίσιμων ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών· πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 

Συνέδριο θα πρέπει να παρακολουθεί τη χρήση των κονδυλίων καθ΄ όλο τον κύκλο των 

έργων και όχι μόνο στο τέλος τους. 

                                                 
1 Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό 

έτος 2015, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των θεσμικών οργάνων, σ. 74 
2 Ειδική έκθεση αριθ. 9/2016 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Οι δαπάνες της ΕΕ στο πλαίσιο 

της εξωτερικής μεταναστευτικής πολιτικής στις χώρες της Νότιας Μεσογείου και της ανατολικής εταιρικής 

σχέσης έως το 2014», σ. 7 
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