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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή πρότεινε ένα κανονισμό για μια νέα Ευρωπόλ και την κατάργηση των 
αποφάσεων του Συμβουλίου για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας 
(Ευρωπόλ) και της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (ΕΑΑ). Κατά συνέπεια, οι 
αρμοδιότητες της ΕΑΑ θα ενταχθούν στην Ευρωπόλ και όλες οι επιχειρήσεις θα 
συγκεντρωθούν στην έδρα της Ευρωπόλ στη Χάγη.

Ο κάποτε οργανισμός της ΕΕ για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του 
νόμου θα καλύψει έτσι τα υφιστάμενα καθήκοντα και των δυο οργανισμών για να στηρίξει τη 
συνεργασία, την ανταλλαγή πληροφοριών και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του 
νόμου στην ΕΕ. 

Η πρόταση συμμορφώνεται προς την κοινή προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους 
οργανισμούς της ΕΕ, η οποία υιοθετήθηκε από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή τον Ιούλιο 2012, και στην οποία επισημαίνεται ότι «η συγχώνευση οργανισμών 
πρέπει να εξετάζεται σε περιπτώσεις όπου αλληλεπικαλύπτονται τα αντίστοιχα καθήκοντά 
τους, όταν μπορούν πιθανόν να επιτευχθούν συνέργειες ή όταν οι οργανισμοί θα 
λειτουργούσαν πιο αποτελεσματικά αν αποτελούσαν τμήμα μιας μεγαλύτερης δομής». 
Μολονότι τα βασικά καθήκοντα και των δυο οργανισμών δεν αλληλεπικαλύπτονται άμεσα, 
υπάρχει ένα ισχυρό επιχείρημα υπέρ της συγχώνευσης. Ο συνδυασμός της επιχειρησιακής 
τεχνογνωσίας της Ευρωπόλ με την εμπειρογνωσία της ΕΑΑ σε θέματα κατάρτισης και 
εκπαίδευσης θα ενίσχυε τις διασυνδέσεις και θα δημιουργήσει άμεσα και έμμεσα 
δευτερογενή αποτελέσματα και συνέργειες στο πλαίσιο μιας κοινής δομής. Με 43 
υπαλλήλους και προϋπολογισμό ύψους 8,4 εκατ. ευρώ για την ΕΑΑ, είναι  παρά πάνω από 
προφανές ότι μπορούν να υπάρξουν οφέλη σε επίπεδο αποτελεσματικότητας από μια 
μεγαλύτερη δομή όπως η Ευρωπόλ με 592 και προϋπολογισμό ύψους 82,5 εκατ. ευρώ, 
ιδιαίτερα σ’ ό, τι αφορά τα σαφώς διοικητικά καθήκοντα. Με τον τρόπο αυτό θα 
αποδεσμευθούν πόρου για κύρια επιχειρησιακά καθήκοντα.

Οι οργανισμοί πρέπει να συμμορφώνονται προς ειδικούς κανονισμούς όπως ο 
δημοσιονομικός κανονισμός της ΕΕ, οι κανόνες εφαρμογής του, ο δημοσιονομικός 
κανονισμός πλαίσιο που ισχύει για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς καθώς και ο 
Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ. Οι ιδιαίτερα μικροί 
οργανισμοί δυσκολεύονται να συμμορφωθούν προς αυτούς τους κανονισμούς και 
αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ενός δυσανάλογα υψηλού αριθμού διοικητικών καθηκόντων σε 
σύγκριση με τις θέσεις που ασχολούνται με τα ουσιαστικά καθήκοντα του οργανισμού όπως 
αυτά ορίζονται στην εντολή τους.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης λοιπόν υποστηρίζει τη συγχώνευση της Ευρωπόλ και της ΕΑΑ 
ενόψει και της δυσχερούς δημοσιονομικής κατάστασης κατά τα προσεχή έτη. Έχει ωστόσο 
επίγνωση και των ανησυχιών που εκφράζονται για το μακροχρόνιο ρόλο της κατάρτισης 
εντός της νέας δομής της Ευρωπόλ. Προτείνεται λοιπόν να δημιουργηθούν θέσεις του 
προϋπολογισμού αφιερωμένες τόσο στην αστυνομική συνεργασία όσο και στην κατάρτιση, 
δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να αποφασίσει για 
τη συνολική κατάρτιση εντός των επιχειρησιακών δαπανών.
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Σε περίπτωση που η νομοθετική διαδικασία δεν καταλήξει σε συγχώνευση της Ευρωπόλ με 
την ΕΑΑ, η συντάκτρια γνωμοδότησης υποστηρίζει την κατάρτιση της ΕΑΑ στην έδρα της 
Ευρωπόλ στη Χάγη, δεδομένου ότι έχει ήδη αναγγελθεί το κλείσιμο των εγκαταστάσεων του 
Bramshill από την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.  Καθώς η πλήρης εφαρμογή του 
προγράμματος κατάρτισης σε θέματα επιβολής του νόμου από την ΕΑΑ θα απαιτήσει 
πρόσθετους πόρους, το να λειτουργούν δυο οργανισμοί στις ίδιες εγκαταστάσεις θα οδηγήσει 
ενδεχομένως σε κάποιες οικονομίες και θα έχει σίγουρα δευτερογενή αποτελέσματα μέσω της 
αύξησης των επαφών ανάμεσα στο επιχειρησιακό προσωπικό και το προσωπικό κατάρτισης.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της 
τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1α. τονίζει πως οι διατάξεις του σημείου 
47 της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης 
Μαΐου 2006 μεταξύ Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής 
για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση1

πρέπει να εφαρμοστούν για την επέκταση 
της εντολής της Ευρωπόλ· υπογραμμίζει 
ότι οποιαδήποτε απόφαση της 
νομοθετικής αρχής υπέρ μιας τέτοιας 
επέκτασης λαμβάνεται με την επιφύλαξη 
των αποφάσεων της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής στο πλαίσιο της 
ετήσιας διαδικασίας προϋπολογισμού·
________________
1 ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.

Τροπολογία 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1β. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει 
ένα δημοσιονομικό δελτίο στο οποίο θα 
λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα 
αποτελέσματα της νομοθετικής 
συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την 
ικανοποίηση των δημοσιονομικών 
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απαιτήσεων και των απαιτήσεων 
προσωπικού όσον αφορά τις υπηρεσίες 
της Ευρωπόλ και ενδεχομένως της 
Επιτροπής·

Τροπολογία 3

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1γ. υπενθυμίζει στο κράτος υποδοχής την 
Κοινή Δήλωση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά 
με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς 
και το Παράρτημά της, η οποία 
υπεγράφη στις 19 Ιουλίου 2012, και 
συγκεκριμένα τις παραγράφους 8 και 9 
της Κοινής Δήλωσης·

Τροπολογία 4

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1δ. για να μπορεί η αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή να καθορίζει 
ξεχωριστά τις πιστώσεις για την επιβολή 
του νόμου και την κατάρτιση, επισημαίνει 
ότι θα προβλεφθούν ειδικές θέσεις στον 
προϋπολογισμό και για τα δυο καθήκοντα 
άσχετα από τα αποτελέσματα της 
νομοθετικής συμφωνίας ανάμεσα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο·

Τροπολογία 5

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 ε (νέα)
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Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1ε. ζητεί από την Επιτροπή να φροντίσει 
να αντικατοπτρίζονται στο 
δημοσιονομικό της δελτίο τα νέα 
καθήκοντα της Ευρωπόλ, και 
συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κέντρο για 
τα Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο (EC3), 
σύμφωνα με την παράγραφο 42 της 
Κοινής Δήλωσης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19ης 
Ιουλίου 2012 σχετικά με τους 
αποκεντρωμένους οργανισμούς1,
_____________
1

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/
12/st11/st11450.en12.pdf

Τροπολογία 6

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 στ (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1στ. τονίζει πως οι προβλεπόμενες 
δαπάνες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 
αναμενόμενες οικονομίες από μια πιθανή
συγχώνευση·

Αιτιολόγηση

Αναφορά στη μελέτη σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας του Συμβουλίου 2005/681/ΔΕΥ
που καθορίζει τη δραστηριότητα της ΕΑΑ από τις 24 Απριλίου 2012 (σ. 116).

Τροπολογία 7

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Παράγραφος 1 ζ (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

1ζ. τονίζει το γεγονός ότι η συγκέντρωση 
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εσωτερικών διοικητικών καθηκόντων 
μεταξύ οργανισμών μπορεί να αποδειχθεί 
σωστή επιλογή για την επίτευξη 
οικονομιών· υπογραμμίζει ωστόσο ότι τα 
κύρια καθήκοντα των οργανισμών όπως 
η κατάρτιση ή τα επιχειρησιακά 
καθήκοντα δεν πρέπει να επηρεασθούν 
από αυτή τη συγκέντρωση·

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Για να μπορεί η αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή να καθορίζει 
ξεχωριστά τις πιστώσεις για την επιβολή 
του νόμου και την κατάρτιση, θα 
προβλεφθούν ειδικές θέσεις στον 
προϋπολογισμό και για τα δυο 
καθήκοντα.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι δαπάνες της Ευρωπόλ 
περιλαμβάνουν τις αμοιβές του 
προσωπικού, διοικητικές δαπάνες και 
δαπάνες υποδομής, καθώς και τα έξοδα 
λειτουργίας.

5. Οι δαπάνες της Ευρωπόλ 
περιλαμβάνουν τις αμοιβές του 
προσωπικού, διοικητικές δαπάνες και 
δαπάνες υποδομής, καθώς και τα έξοδα 
λειτουργίας. Οι επιχειρησιακές δαπάνες 
για δραστηριότητες σε σχέση με το 
πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα 
επιβολής του νόμου στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού αντιμετωπίζονται 
ξεχωριστά και αποτελούν αντικείμενο 
χωριστών δημοσιονομικών εκθέσεων.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 76 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για κάθε ένα από τα τρία οικονομικά 
έτη που έπονται της έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, τουλάχιστον 8 
εκατομμύρια ευρώ των δαπανών 
λειτουργίας της Ευρωπόλ αντιστοιχούν σε 
δαπάνες για την κατάρτιση, όπως 
περιγράφεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ.

1. Για κάθε ένα από τα τρία οικονομικά 
έτη που έπονται της έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, τουλάχιστον 8 
εκατομμύρια ευρώ των δαπανών 
λειτουργίας της Ευρωπόλ αντιστοιχούν σε 
δαπάνες για την κατάρτιση, όπως 
περιγράφεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 
παράγραφος 5.
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