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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 τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
σύμφωνα με τα οποία οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη 
Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, 
Ασφάλειας και Δικαιοσύνης («ο Oργανισμός») παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της 
δημοσιονομικής του κατάστασης στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και οι πράξεις του είναι 
νόμιμες και κανονικές·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για την περαιτέρω ανάπτυξη εσωτερικής ικανότητας 
του Οργανισμού όσον αφορά τον δημοσιονομικό προγραμματισμό και την 
προορατική παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η χρηστή διαχείριση των οικονομικών πόρων του Οργανισμού· 
σημειώνει ότι το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης των αναλήψεων υποχρεώσεων και των 
πληρωμών ήταν 100%, σε σύγκριση με στόχο 95%·

3. εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός δεν διέθετε τους 
αναγκαίους ανθρώπινους πόρους για να εκπληρώσει τα επιχειρησιακά και οριζόντια 
καθήκοντά του χωρίς να προσφύγει σε εξωτερικούς αναδόχους· καλεί τον Οργανισμό 
να συνεχίσει τις προσπάθειές του για τη διασφάλιση της διατήρησης και της 
ανάπτυξης του προσωπικού εντός του Οργανισμού· εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τον τρόπο με τον οποίο ο Οργανισμός χειρίστηκε τον σημαντικά αυξημένο φόρτο 
εργασίας το 2017, παρά τον υψηλό βαθμό εναλλαγής του ειδικευμένου προσωπικού·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, το 2017, τα έργα ΤΠ εφαρμόστηκαν 
εγκαίρως και χωρίς υπέρβαση του κόστους και του προϋπολογισμού· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός εκπόνησε μελέτη προκειμένου να 
παρουσιάσει μια επισκόπηση της αρχιτεκτονικής των μελλοντικών του συστημάτων 
ΤΠ· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ο Οργανισμός χρειάστηκε να κάνει εκτεταμένη χρήση, 
μέσω τριών συμβάσεων πλαισίου, εξωτερικών αναδόχων για τη λειτουργική διαχείριση 
των συστημάτων που του είχαν ανατεθεί, λόγω της έλλειψης των αναγκαίων θέσεων 
στο οργανόγραμμα· τονίζει ότι, ακόμη και αν τα έργα ΤΠ του Οργανισμού βρίσκονται 
υπό τον έλεγχό του, η εξωτερική ανάθεση των δραστηριοτήτων του σε τόσο μεγάλο 
βαθμό δημιουργεί κινδύνους υπέρμετρης στήριξης σε εξωτερικούς αναδόχους και 
υπερβολικής εξάρτησης από αυτούς· ζητεί, ως εκ τούτου, από τον Οργανισμό να 
καταρτίσει μακροπρόθεσμη στρατηγική για τον μετριασμό αυτού του κινδύνου· 
αναγνωρίζει τα διοικητικά έξοδα, τις τεχνικές προκλήσεις, το πρόσθετο κόστος για 
προσωπικό και τον αυξημένο προϋπολογισμό που απαιτείται για την έγκριση μιας 
τέτοιας στρατηγικής, αλλά τονίζει ότι, δεδομένης της ευαισθησίας των συστημάτων 
ΤΠ, πρέπει να αποφεύγεται η υπέρμετρη εξάρτηση από εξωτερικούς αναδόχους· ζητεί 
από τον Οργανισμό να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο τη στρατηγική του για τον 
πωλητή και τον ανάδοχο· ζητεί από τον Οργανισμό να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για 
να εξασφαλίσει ότι οι ανάδοχοι που έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες 
σχετικά με τα συστήματα ΤΠ ή τα δεδομένα που επεξεργάζονται δεσμεύονται νομικά 
να τηρούν αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας και να απαιτεί οι εν λόγω ανάδοχοι 
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να διαθέτουν επίσημες εθνικές εξουσιοδοτήσεις ασφαλείας κατά την πρόσβαση σε 
τέτοιες πληροφορίες· ζητεί από τον Οργανισμό να διασφαλίσει ότι οι ανάδοχοί του δεν 
δεσμεύονται από νόμους τρίτων χωρών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγκρουση 
με τις ρυθμίσεις περί απορρήτου που έχει θεσπίσει ο Οργανισμός·

5. εκφράζει τη λύπη του για τον μικρό αριθμό μελών του προσωπικού σε βασικές 
επιχειρησιακές μονάδες και τονίζει τη σημασία που έχει η επαρκής στελέχωση και η 
κατάλληλη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, ιδίως στη μονάδα διαχείρισης και 
συντήρησης εφαρμογών (AMM)· επισημαίνει επίσης ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2017, 
ο προϊστάμενος της μονάδας ΑΜΜ κάλυπτε προσωρινά και τις θέσεις του 
προϊσταμένου του τμήματος επιχειρήσεων και του προϊσταμένου της μονάδας 
επιχειρήσεων και υποδομών, συνδυάζοντας έτσι τα καθήκοντα που αντιστοιχούν σε 
τρεις από τις υψηλότερες θέσεις στελεχών διοίκησης του τμήματος επιχειρήσεων· 
επισημαίνει ότι αυτό δεν αποτελεί κίνδυνο μόνο από την άποψη της επιχειρησιακής 
συνέχειας, αλλά συνιστά επίσης εσφαλμένη διάκριση των καθηκόντων, δημιουργώντας 
δυνητικές επιχειρησιακές συγκρούσεις συμφερόντων· ζητεί από τον Οργανισμό να 
αποφεύγει να αναλάβει περιττούς επιχειρησιακούς κινδύνους λόγω των περιορισμών 
που αντιμετωπίζει όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους και του ζητεί να 
αντιμετωπίσει τα εν λόγω ζητήματα χωρίς καθυστέρηση·

6. σημειώνει ότι αυτή τη στιγμή ο Οργανισμός διαχειρίζεται τρία διακριτά, μη 
ενοποιημένα μεγάλης κλίμακας συστήματα ΤΠ που αφορούν όλα τους τον χειρισμό 
δεδομένων στο πεδίο πολιτικής της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της 
Ένωσης· συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι ο Οργανισμός θα πρέπει, σε στενή 
διαβούλευση με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, να εκπονήσει ανάλυση κόστους-
οφέλους που θα υποστηρίζει μια συζήτηση για τη μακροπρόθεσμη εξέλιξή του· 
επισημαίνει ότι η εντολή του Οργανισμού, που πρόσφατα διευρύνθηκε, δεν θα πρέπει 
να λειτουργήσει εις βάρος της διαθεσιμότητας των συστημάτων και των τρεχουσών 
εξελίξεων, καθώς και της σταθερότητας και της ασφάλειας της λειτουργίας των 
υφιστάμενων συστημάτων ΤΠ του Οργανισμού, που πρέπει να παραμείνει η πρώτη του 
προτεραιότητα·

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση του Οργανισμού να ανταποκριθεί στη 
σύσταση της έκθεσης της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου σχετικά με το έλεγχο των 
δικλίδων ελέγχου της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων του eu-LISA, η οποία εκδόθηκε 
τον Δεκέμβριο του 2017· τονίζει ότι είναι σημαντικό, ο Οργανισμός να τηρήσει τη 
δέσμευση αυτή.
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