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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. υπενθυμίζει ότι, ως απόκριση στην κατάσταση όσον αφορά τη μετανάστευση και το 
άσυλο που αντιμετώπισε η Ένωση το 2015, η εντολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) («ο Οργανισμός») επεκτάθηκε σημαντικά 
το 2016, ώστε ο Οργανισμός να μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες και τις 
προκλήσεις που παρουσιάστηκαν στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ· επισημαίνει ότι ο 
προϋπολογισμός του Οργανισμού αυξήθηκε κατά 21 % το 2017, το δε αντίστοιχο 
προσωπικό αυξήθηκε κατά 43 % το 2017· τονίζει ότι, το 2017, τα συστήματα και οι 
διαδικασίες εξακολουθούσαν να προσαρμόζονται για να αντεπεξέλθουν στη νέα εντολή 
του Οργανισμού, η οποία αναβαθμίστηκε το 2016 με τον κανονισμό (ΕΕ) 20161· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βάσει 
των οποίων οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της 
οικονομικής κατάστασής του στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και οι πράξεις του είναι νόμιμες 
και κανονικές· υπενθυμίζει ότι η εντολή του Οργανισμού τελεί υπό αναθεώρηση· 

2. σημειώνει ότι, για δεύτερο κατά σειρά έτος, σημαντικές ακυρώσεις (17 %) των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος· τονίζει ότι 
αυτό υποδεικνύει σημαντική υπερεκτίμηση των δημοσιονομικών αναγκών του 
Οργανισμού, ιδίως εκ μέρους των δημόσιων διοικήσεων των κρατών μελών και άλλων 
συνεργαζόμενων χωρών· ζητεί, ως εκ τούτου, από τον Οργανισμό να συνεργαστεί με 
τους εταίρους του για να βελτιώσει τις δημοσιονομικές προβλέψεις του· παροτρύνει τον 
Οργανισμό να χρησιμοποιεί απλουστευμένες επιλογές απόδοσης δαπανών και άλλους 
μηχανισμούς χρηματοδότησης, πέραν των επιχορηγήσεων όπου αυτό ενδείκνυται, με 
στόχο την ενίσχυση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας·

3. σημειώνει ότι, από το 2014, το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει ότι τα αποδεικτικά 
στοιχεία των δαπανών που δηλώνουν οι συνεργαζόμενες χώρες είναι συχνά ανεπαρκή· 
εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι αυτό συνέβη εκ νέου το 2017 στην 
περίπτωση χρηματοδότησης της στήριξης της Ακτοφυλακής της Ισλανδίας για τη 
διάθεση ενός αεροπλάνου που θα επιχειρούσε στην Ελλάδα, και στην περίπτωση 
συγχρηματοδότησης ενός άλλου αεροσκάφους που χρησιμοποιήθηκε από την ισπανική 
Guardia Civil· χαιρετίζει την απόφαση του Οργανισμού να διερευνήσει τη χρήση ενός 
απλουστευμένου μοντέλου απόδοσης δαπανών με στόχο την αντιμετώπιση των εν λόγω 
επαναλαμβανόμενων ζητημάτων·

                                               
1 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

14ης Σεπτεμβρίου 2016, για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 863/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2007/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2005/267/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 251 
της 16.9.2016, σ. 1).
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4. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την παράτυπη πρόσληψη έκτακτων υπαλλήλων 
κατηγορίας AST σε υψηλότερους βαθμούς από αυτούς που επιτρέπονται από τον 
κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης (AST 4)· κατανοεί τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει ο Οργανισμός όσον αφορά την πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού οι 
οποίες οδήγησαν στην επιστροφή τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ από τον Οργανισμό·  
υπενθυμίζει στον Οργανισμό ότι είναι σημαντικό να τηρεί τον κανονισμό υπηρεσιακής 
κατάστασης ανά πάσα στιγμή·

5. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι προκηρύξεις κενών θέσεων 
δημοσιεύονται μόνο στον ιστότοπο του Οργανισμού και μόνο σε περιορισμένο αριθμό 
γλωσσών· καλεί τον Οργανισμό να επιδείξει μεγαλύτερη προορατικότητα όσον αφορά 
την προβολή και τη γενικότερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις προκηρύξεις 
θέσεών του· αναγνωρίζει τις ανησυχίες σχετικά με τις πρόσθετες δαπάνες που 
σχετίζονται με τη μετάφραση των κενών θέσεων σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης, 
αλλά ζητεί από τον Οργανισμό να δημοσιεύει συστηματικά όλες τις κενές θέσεις του 
στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού σε όλες τις γλώσσες 
της Ένωσης, προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια για τους πολίτες της Ένωσης· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης μέτρων με στόχο τη μείωση της 
οικονομικής επιβάρυνσης για τη μετάφραση των προκηρύξεων των κενών θέσεων 
στους οργανισμούς, μεταξύ άλλων με τη σύναψη ειδικής συμφωνίας-πλαισίου με το 
Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6. σημειώνει ότι ο Οργανισμός, από την μετακόμισή του το 2014, εξακολουθεί να μην 
διαθέτει ολοκληρωμένο σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας, εγκεκριμένο από το 
διοικητικό συμβούλιο· ζητεί από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού να θεσπίσει 
σαφείς συμφωνίες σε επίπεδο υπηρεσιών για τη συνέχεια των δραστηριοτήτων του σε 
περίπτωση καταστροφής τόπου εργασίας, καθώς και αντίστοιχους στόχους όσον αφορά 
την αποκατάσταση των υπηρεσιών ΤΠ και τη μέγιστη επιτρεπόμενη απώλεια 
δεδομένων για τα πλέον κρίσιμα συστήματα και εφαρμογές του· ζητεί από τον 
Οργανισμό να αναπτύξει τα σχέδια στήριξης, να τα δοκιμάσει επαρκώς και να ζητήσει 
την υπεύθυνη έγκριση των αποτελεσμάτων των δοκιμών από το διοικητικό του 
συμβούλιο·

7. υπενθυμίζει ότι οι διατάξεις σχετικά με την ενημέρωση και την επικοινωνία στο 
πλαίσιο της λογοδοσίας του Οργανισμού έναντι του κοινού τροποποιήθηκαν σημαντικά 
στον αναθεωρημένο κανονισμό και απαιτούν από τον Οργανισμό να επιδεικνύει 
μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τις δραστηριότητές του· θεωρεί λυπηρό το γεγονός 
ότι ο Οργανισμός εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται πλήρως με τους νέους αυτούς 
κανόνες και τον καλεί να τους εφαρμόσει χωρίς καθυστέρηση·

8. εκφράζει τη λύπη του διότι από τα περισσότερα επιχειρησιακά προγράμματα του 
Οργανισμού απουσιάζουν ποσοτικοί στόχοι και ειδικές τιμές-στόχοι για τις κοινές 
επιχειρήσεις· επισημαίνει με ανησυχία ότι το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την 
ανεπαρκή τεκμηρίωση εκ μέρους των συνεργαζόμενων χωρών, μπορεί μακροπρόθεσμα 
να παρεμποδίσει την εκ των υστέρων αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κοινών 
επιχειρήσεων· καλεί τον Οργανισμό να προβεί στον καθορισμό συναφών στρατηγικών 
στόχων για τις δραστηριότητές του και να θεσπίσει ένα αποτελεσματικό και 
προσανατολισμένο στα αποτελέσματα σύστημα παρακολούθησης και υποβολής 
στοιχείων, το οποίο θα διαθέτει συναφείς και μετρήσιμους βασικούς δείκτες επιδόσεων·
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9. επισημαίνει εκ νέου με ανησυχία την ανισορροπία που παρατηρείται σχετικά με την 
εκπροσώπηση των δύο φύλων στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού· υπενθυμίζει 
ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τον ορισμό των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ισόρροπη εκπροσώπηση των 
φύλων κατά τον διορισμό μελών τους για το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού· 
καλεί τον Οργανισμό να υπενθυμίζει προορατικά στα κράτη μέλη τη σημασία της 
ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων· επισημαίνει ότι θα ήταν επιθυμητή η λήψη 
μέτρων για την επίτευξη καλύτερης γεωγραφικής ισορροπίας στη σύνθεση του 
προσωπικού του Οργανισμού·

10. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του 
Κοινοβουλίου και τη σημαντική συνολική αύξηση του προσωπικού του Οργανισμού, ο 
υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων εξακολουθεί να μην διαθέτει επαρκείς 
ανθρώπινους πόρους και, ως εκ τούτου, παρεμποδίζεται σαφώς στην ορθή διεξαγωγή 
των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί βάσει του αναθεωρημένου κανονισμού· καλεί 
τον Οργανισμό να παράσχει στον υπεύθυνο θεμελιωδών δικαιωμάτων του επαρκείς 
πόρους και επαρκές προσωπικό, συγκεκριμένα 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.
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