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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 τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους 
λογαριασμούς της Ένωσης για το 2017· επισημαίνει ιδίως την περαιτέρω μείωση των 
συνολικών σφαλμάτων στις πληρωμές το 2017 σε επίπεδο ΕΕ, τα οποία έπεσαν στο 
ιστορικά χαμηλό ποσοστό του 2,4 %· τονίζει ότι είναι σημαντικό, το ποσοστό 
σφάλματος στις πληρωμές να πέσει κάτω από τον στόχο του 2 %·

2. εκφράζει εντούτοις την απογοήτευσή του διότι το 2017, όπως και το 2016, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο επέλεξε να αγνοήσει την παράκληση της επιτροπής LIBE για 
υπολογισμό του ποσοστού σφάλματος συγκεκριμένα για τις πληρωμές στον Τομέα ΙΙΙ 
(Ασφάλεια και ιθαγένεια)· λαμβάνει υπό σημείωση τον λόγο που επικαλείται το 
Ελεγκτικό Συνέδριο για να μην το πράξει και συγκεκριμένα διότι ο Τομέας ΙΙΙ 
αντιπροσωπεύει μόλις το 2 % των πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2017· 
παρατηρεί ότι η ΓΔ HOME προέβη μόνη της σε υπολογισμό του ποσοστού σφάλματος 
στις πληρωμές τοποθετώντας το κάτω από το όριο σημαντικότητας του 2 %· εκφράζει 
τη λύπη του διότι το περιορισμένο δείγμα των 15 πράξεων που ελέγχθηκαν για το 2017 
δεν κρίθηκε αρκετό από το Ελεγκτικό Συνέδριο για να επιβεβαιώσει αυτό το θετικό 
αποτέλεσμα· ζητεί να υπόκειται μεγαλύτερο δείγμα πράξεων σε λογιστικό έλεγχο, ώστε 
να παρέχονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο οι απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται στον συγκεκριμένο τομέα 
πολιτικής·

3. επισημαίνει εντούτοις τη σημασία που έχει για την ΕΕ το γεγονός ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο ελέγχει συστηματικά και ανεξάρτητα τα ποσοστά σφάλματος στις πληρωμές 
όλων των τομέων του προϋπολογισμού της ΕΕ·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν διαπίστωσε 
οποιεσδήποτε μείζονες αδυναμίες στις διαδικασίες εκκαθάρισης ΤΑΜΕ και ΤΕΑ της 
Επιτροπής και διότι συμφωνεί με τις αποφάσεις εκκαθάρισης της Επιτροπής· εκφράζει 
εντούτοις τη λύπη του διότι από τις 15 πράξεις που εξέτασε το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
τρεις (20 %) περιείχαν σφάλματα, δύο εκ των οποίων υπερέβαιναν το όριο 
σημαντικότητας του 2 %· συγκεκριμένα πρόκειται για μία πράξη σχετικά με τη 
μετεγκατάσταση στο πλαίσιο του ταμείου ΤΑΜΕ (ποσοστό σφάλματος 10 %) και μία 
για επιχειρησιακή επιχορήγηση στην EASO (ποσοστό σφάλματος 2,9 %)·

5. επισημαίνει το κύριο εύρημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι δηλαδή οι λογαριασμοί για 
το ΤΑΜΕ και το ΤΕΑ που εκκαθάρισε η Επιτροπή το 2017 δεν έκαναν διάκριση 
μεταξύ των πληρωμών προχρηματοδότησης (προπληρωμές), τις οποίες κατέβαλαν τα 
κράτη μέλη στους τελικούς δικαιούχους, και των πληρωμών με σκοπό την απόδοση των 
δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν· συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι, 
ακόμη και αν συνάδει μια τέτοια πρακτική με τις ισχύουσες απαιτήσεις υποβολής 
εκθέσεων για το ΤΑΜΕ και το ΤΕΑ, όπως συμφωνήθηκαν από τους δύο συν-
νομοθέτες, δεν παύει ωστόσο να έχει αντίκτυπο στον εποπτικό ρόλο της Επιτροπής· 
καλεί τους συν-νομοθέτες να αλλάξουν τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με 
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τα κονδύλια ΔΕΥ στο προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· τάσσεται υπέρ της 
σύστασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου να ζητήσει από τα κράτη μέλη να ταξινομούν, 
στους ετήσιους λογαριασμούς των εθνικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΤΑΜΕ και 
του ΤΕΑ, τα αναφερόμενα ποσά σε ανακτήσεις, προχρηματοδοτήσεις και δαπάνες που 
όντως πραγματοποιήθηκαν, ούτως ώστε να μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει με επάρκεια 
τις πληροφορίες αυτές στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ήδη από το 2018· 
υπενθυμίζει επιπλέον, στο πλαίσιο του στόχου της ενίσχυσης της συνολικής διαφάνειας 
του ΤΑΜΕ, πόσο σημαντικό είναι να ταξινομούνται τα κονδύλια του προϋπολογισμού 
σύμφωνα με τους τέσσερις γενικούς στόχους του Ταμείου (άσυλο, νόμιμη 
μετανάστευση και ένταξη, επιστροφή και αλληλεγγύη). 
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