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Τροπολογία 2
Isabel García Muñoz
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Έκθεση A9-0078/2020
Tomáš Zdechovský
Απαλλαγή 2018: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή
2019/2060(DEC)

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. σημειώνει ότι το 2018 
καταγγέλθηκε μία περίπτωση εικαζόμενης 
παρενόχλησης μέσω της επίσημης 
διαδικασίας (άρθρο 24 του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης και άρθρο 12 
παράγραφος 1 της απόφασης της ΕΟΚΕ 
για την πρόληψη της παρενόχλησης)· 
υπενθυμίζει ότι ολοκληρώθηκε η 
διοικητική έρευνα και ότι επιβλήθηκε 
πειθαρχική ποινή στο πρόσωπο που 
κατηγορήθηκε· σημειώνει ότι το 2018 
καταγγέλθηκαν άλλες τρεις εικαζόμενες 
περιπτώσεις παρενόχλησης, σχετιζόμενες 
σε κάποιο βαθμό η μία με την άλλη, μέσω 
επτά εκθέσεων για την καταγγελία 
δυσλειτουργιών· λαμβάνει υπό σημείωση 
ότι κινήθηκαν δύο διοικητικές έρευνες και 
ότι τον Ιανουάριο του 2019 οι υποθέσεις 
παραπέμφθηκαν στην OLAF·

3. σημειώνει ότι το 2018 
καταγγέλθηκε μία περίπτωση εικαζόμενης 
παρενόχλησης μέσω της επίσημης 
διαδικασίας (άρθρο 24 του κανονισμού 
υπηρεσιακής κατάστασης και άρθρο 12 
παράγραφος 1 της απόφασης της ΕΟΚΕ 
για την πρόληψη της παρενόχλησης)· 
υπενθυμίζει ότι ολοκληρώθηκε η 
διοικητική έρευνα και ότι επιβλήθηκε 
ελάχιστη πειθαρχική ποινή στο πρόσωπο 
που κατηγορήθηκε, αν και δεν έχουν 
εξαντληθεί ακόμη όλες οι δυνατότητες 
προσφυγής· σημειώνει ότι το 2018 
καταγγέλθηκαν άλλες τρεις εικαζόμενες 
περιπτώσεις παρενόχλησης, σχετιζόμενες 
σε κάποιο βαθμό η μία με την άλλη, μέσω 
επτά εκθέσεων για την καταγγελία 
δυσλειτουργιών· λαμβάνει υπό σημείωση 
ότι κινήθηκαν δύο διοικητικές έρευνες και 
ότι τον Ιανουάριο του 2019 οι υποθέσεις 
παραπέμφθηκαν στην OLAF· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. σημειώνει όλα τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί για την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της πολιτικής κατά 
της παρενόχλησης, όπως την κατάρτιση σε 
συγκεκριμένα θέματα, τη δικτύωση των 
εμπιστευτικών συμβούλων και την τακτική 
εποπτεία από εξωτερικό σύμβουλο· 
σημειώνει ότι είναι υπό εξέταση η 
αναθεώρηση της τρέχουσας απόφασης για 
παρενόχληση, προκειμένου να 
διασφαλιστούν καλύτερες συνέργειες με 
άλλους σχετικούς κανονισμούς, όπως 
αυτόν για την καταγγελία των 
δυσλειτουργιών· σημειώνει την κατάρτιση 
σχετικά με τη δεοντολογία και την 
ακεραιότητα η οποία είναι υποχρεωτική 
για όλο το προσωπικό και καλύπτει τα 
πρότυπα συμπεριφοράς στον χώρο 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
παρενόχλησης και της αντιμετώπισής της· 
εκφράζει τη βαθιά του λύπη διότι όλα αυτά 
τα μέτρα απέτυχαν να αποτρέψουν τα 
σχετικά κρούσματα παρενόχλησης και να 
προστατεύσουν τα θύματα· υπενθυμίζει 
στην ΕΟΚΕ ότι μια προορατική, γνήσια 
και επείγουσα προστασία (ενάντια σε 
απειλές, εκβιασμούς και απόπειρες 
εξαγοράς μεταξύ άλλων) των θυμάτων και 
των υπαλλήλων που καταγγέλλουν 
δυσλειτουργίες πρέπει να είναι μία από τις 
βασικές προτεραιότητες αυτών των 
μέτρων· καλεί την ΕΟΚΕ να ενισχύσει και 

32. σημειώνει όλα τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί για την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας της πολιτικής κατά 
της παρενόχλησης, όπως την κατάρτιση σε 
συγκεκριμένα θέματα, τη δικτύωση των 
εμπιστευτικών συμβούλων και την τακτική 
εποπτεία από εξωτερικό σύμβουλο· 
σημειώνει ότι είναι υπό εξέταση η 
αναθεώρηση της τρέχουσας απόφασης για 
παρενόχληση, προκειμένου να 
διασφαλιστούν καλύτερες συνέργειες με 
άλλους σχετικούς κανονισμούς, όπως 
αυτόν για την καταγγελία των 
δυσλειτουργιών· σημειώνει την κατάρτιση 
σχετικά με τη δεοντολογία και την 
ακεραιότητα η οποία είναι υποχρεωτική 
για όλο το προσωπικό και καλύπτει τα 
πρότυπα συμπεριφοράς στον χώρο 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
παρενόχλησης και της αντιμετώπισής της· 
εκφράζει τη βαθιά του λύπη διότι όλα αυτά 
τα μέτρα απέτυχαν να αποτρέψουν τα 
σχετικά κρούσματα παρενόχλησης και να 
προστατεύσουν τα θύματα· υπενθυμίζει 
στην ΕΟΚΕ ότι μια προορατική, γνήσια 
και επείγουσα προστασία (ενάντια σε 
απειλές, εκβιασμούς και απόπειρες 
εξαγοράς μεταξύ άλλων) όλων των 
θυμάτων και των υπαλλήλων που 
καταγγέλλουν δυσλειτουργίες πρέπει να 
είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες 
αυτών των μέτρων· καλεί την ΕΟΚΕ να 
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να βελτιώσει τα μέτρα που έχουν ληφθεί 
μέχρι σήμερα και, πάνω από όλα, να 
προστατεύσει αποτελεσματικά τα θύματα· 
ζητεί από την ΕΟΚΕ να ενημερώσει 
σχετικά την Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου·

ενισχύσει και να βελτιώσει τα μέτρα που 
έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα και, πάνω από 
όλα, να προστατεύσει αποτελεσματικά όλα 
τα θύματα· ζητεί από την ΕΟΚΕ να 
ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή Ελέγχου 
του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου·
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39. εκφράζει πλήρως τη λύπη του για 
τους υπαινιγμούς που διατυπώνονται 
δημοσίως εξαιτίας της διαδικασίας 
πρόσληψης για τον νέο Γενικό Γραμματέα 
της ΕΟΚΕ· σημειώνει τα επιχειρήματα που 
χρησιμοποίησε ο Γενικός Γραμματέας 
απαντώντας στις ερωτήσεις του 
Κοινοβουλίου σχετικά με την απαλλαγή 
του2018· τονίζει πόσο σημαντική είναι η 
αυστηρή διασφάλιση της ολοκλήρωσης με 
πλήρη διαφάνεια όλων των σταδίων 
ανεξαιρέτως του συνόλου της διαδικασίας 
(δημοσίευση, επιλογή, διορισμός και 
μονιμοποίηση), σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στον εσωτερικό κανονισμό της ΕΟΚΕ και 
στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, 
προκειμένου να αποφεύγεται 
οποιοσδήποτε κίνδυνος προσβολής της 
υπόληψης, όχι μόνο για την ΕΟΚΕ αλλά 
για όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης·

39. εκφράζει πλήρως τη λύπη του για 
τους υπαινιγμούς που διατυπώνονται 
δημοσίως εξαιτίας της διαδικασίας 
πρόσληψης για τον νέο Γενικό Γραμματέα 
της ΕΟΚΕ· σημειώνει τα επιχειρήματα που 
χρησιμοποίησε ο Γενικός Γραμματέας 
απαντώντας στις ερωτήσεις του 
Κοινοβουλίου σχετικά με την απαλλαγή 
του2018· τονίζει πόσο σημαντική είναι η 
αυστηρή διασφάλιση της ολοκλήρωσης με 
πλήρη διαφάνεια όλων των σταδίων 
ανεξαιρέτως του συνόλου της διαδικασίας 
(δημοσίευση, επιλογή, διορισμός και 
μονιμοποίηση), σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στον εσωτερικό κανονισμό της ΕΟΚΕ και 
στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με αυτούς αλλά και να 
αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος 
προσβολής της υπόληψης, όχι μόνο για την 
ΕΟΚΕ αλλά για όλα τα θεσμικά όργανα 
της Ένωσης·
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50. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ετήσια εξοικονόμηση που ανέρχεται σε 
11,8 εκατ. EUR όσον αφορά τις υποδομές 
και σε 0,72 εκατ. EUR όσον αφορά τη 
μίσθωση, τη συντήρηση, τα αναλώσιμα και 
το προσωπικό, λόγω του ότι οι δύο 
Επιτροπές μοιράζονται πόρους μεταξύ 
τους σε αυτούς τους τομείς· εκφράζει 
επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός 
ότι η ετήσια εξοικονόμηση στον τομέα ΤΠ 
λόγω της συνεργασίας μεταξύ των δύο 
Επιτροπών ανέρχεται σε περίπου 5 
εκατομμύρια EUR και για τις δύο 
Επιτροπές· σημειώνει ότι ένα άλλο 
παράδειγμα σαφούς συνέργειας μέσω της 
συνεργασίας με το Κοινοβούλιο, το οποίο 
οδηγεί σε εξοικονόμηση δαπανών για το 
προσωπικό που ανέρχεται σε 3,3 
εκατομμύρια EUR (σε επίπεδα μισθών 
2016), είναι η χρήση της Υπηρεσίας 
Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
από τις Επιτροπές (36 θέσεις της ΕΟΚΕ 
μεταφέρθηκαν στην Υπηρεσία Έρευνας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον 
σκοπό αυτό)·

50. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την ετήσια εξοικονόμηση που ανέρχεται σε 
11,8 εκατ. EUR όσον αφορά τις υποδομές 
και σε 0,72 εκατ. EUR όσον αφορά τη 
μίσθωση, τη συντήρηση, τα αναλώσιμα και 
το προσωπικό, λόγω του ότι οι δύο 
Επιτροπές μοιράζονται πόρους μεταξύ 
τους σε αυτούς τους τομείς· εκφράζει 
επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός 
ότι η ετήσια εξοικονόμηση στον τομέα ΤΠ 
λόγω της συνεργασίας μεταξύ των δύο 
Επιτροπών ανέρχεται σε περίπου 5 
εκατομμύρια EUR και για τις δύο 
Επιτροπές·
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66. σημειώνει την προθυμία της 
ΕΟΚΕ να βελτιώσει τις μεθόδους 
εργασίας της μετατρέποντας το σύστημα 
απαίτησης μίας υπογραφής για την 
επιβεβαίωση της παρουσίας των μελών 
στις συνεδριάσεις σε σύστημα που απαιτεί 
δύο υπογραφές, μία κατά την έναρξη και 
μία κατά τη λήξη της συνεδρίασης· 
σημειώνει ότι η ΕΟΚΕ θα μελετήσει 
περαιτέρω πρακτικές και εμπειρίες στο 
Κοινοβούλιο και σε άλλα θεσμικά όργανα 
και οργανισμούς της Ένωσης σχετικά με 
την τήρηση παρουσιών και θα συγκρίνει 
τις βέλτιστες πρακτικές· ζητεί από την 
ΕΟΚΕ να υποβάλει στοιχεία σχετικά με 
τυχόν επιτεύγματα στην επόμενη ετήσια 
έκθεση δραστηριοτήτων της·

66. σημειώνει ότι η ΕΟΚΕ δεν 
προτίθεται να αλλάξει το σύστημα 
απαίτησης μίας υπογραφής για την 
επιβεβαίωση της παρουσίας των μελών 
στις συνεδριάσεις σε σύστημα που απαιτεί 
δύο υπογραφές, μία κατά την έναρξη και 
μία κατά τη λήξη της συνεδρίασης· ζητεί 
από την ΕΟΚΕ, προκειμένου να βελτιώσει 
τις μεθόδους εργασίας της, να μελετήσει 
περαιτέρω πρακτικές και εμπειρίες στο 
Κοινοβούλιο και σε άλλα θεσμικά όργανα 
και οργανισμούς της Ένωσης σχετικά με 
την τήρηση παρουσιών και να συγκρίνει 
τις βέλτιστες πρακτικές· ζητεί από την 
ΕΟΚΕ να υποβάλει στοιχεία σχετικά με 
τυχόν επιτεύγματα στην επόμενη ετήσια 
έκθεση δραστηριοτήτων της·
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