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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 
2020 (2021/2167(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 
κατά το 2020,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 10 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 15, 24 παράγραφος 3, 228 και 298 παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 11, 41, 42 και 43 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο «Χάρτης»),

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία (ΣΗΕΔΑΑ),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2021/1163 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021, για τη θέσπιση του καθεστώτος του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή και των γενικών όρων άσκησης των καθηκόντων του (καθεστώς του 
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή) και για την κατάργηση της απόφασης 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, 
Ευρατόμ1,

– έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς που ενέκρινε 
το Κοινοβούλιο στις 6 Σεπτεμβρίου 2001,

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο συνεργασίας που συνήφθη μεταξύ του 
Κοινοβουλίου και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή την 15η Μαρτίου 2006 και τέθηκε 
σε ισχύ την 1η Απριλίου 2006,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις δραστηριότητες του 
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 54 και 142 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A9-0342/2021),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή για το 2020 υποβλήθηκε επισήμως στον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου 
στις 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ότι η Διαμεσολαβήτρια, Emily O’Reilly, παρουσίασε την 
έκθεσή της στην Επιτροπή Αναφορών, στις 14 Ιουλίου 2021, στις Βρυξέλλες·

1 ΕΕ L 253 της 16.7.2021, σ. 1.
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Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 20, 24 και 228 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 43 του Χάρτη 
εξουσιοδοτούν τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να δέχεται καταγγελίες σχετικά με 
περιπτώσεις κακής διοίκησης στο πλαίσιο της δράσης των θεσμικών ή λοιπών οργάνων 
ή οργανισμών της Ένωσης, με εξαίρεση το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) 
κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών του καθηκόντων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 10 παράγραφος 3 της ΣΕΕ ορίζει ότι «κάθε πολίτης 
έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης» και ότι «οι 
αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και εγγύτερα στους πολίτες»·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 15 της ΣΛΕΕ οποίο ορίζει ότι «προκειμένου να 
προωθήσουν τη χρηστή διακυβέρνηση και να διασφαλίσουν τη συμμετοχή της 
κοινωνίας των πολιτών, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης 
διεξάγουν τις εργασίες τους όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά» και ότι «κάθε πολίτης της 
Ένωσης και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατοικεί ή έχει την καταστατική 
έδρα του σε ένα κράτος μέλος έχει δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα των θεσμικών και 
λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση 
της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πολίτες της ΕΕ και της ανταπόκρισης 
της διοίκησης της ΕΕ στις ανάγκες και στους προβληματισμούς τους έχει ζωτική 
σημασία για την προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των 
πολιτών·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 41 του Χάρτη σχετικά με το δικαίωμα χρηστής 
διοίκησης αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην 
αμερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου προθεσμίας εξέταση των υποθέσεών του από τα 
θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης»·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Χάρτη, «κάθε πολίτης της 
Ένωσης καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την 
καταστατική έδρα του σε ένα κράτος μέλος, έχει δικαίωμα να προσφεύγει στον 
Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, σχετικά με περιπτώσεις κακοδιοίκησης στο πλαίσιο της 
δράσης των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, με εξαίρεση 
το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών 
καθηκόντων του»·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 298 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι κατά την 
εκπλήρωση της αποστολής τους, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της 
Ένωσης στηρίζονται σε ευρωπαϊκή διοίκηση ανοιχτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2020 η Διαμεσολαβήτρια κίνησε 370 διαδικασίες έρευνας, 
εκ των οποίων 365 βάσει καταγγελίας και 5 αυτεπάγγελτα, ενώ περάτωσε 394 έρευνες 
(392 βάσει καταγγελίας και 2 αυτεπάγγελτα)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες 
διαδικασίες έρευνας αφορούσαν την Επιτροπή (210 έρευνες ή 56,8 %), 
ακολουθούμενες από τους οργανισμούς της ΕΕ (34 έρευνες ή 9,2 %), την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) (30 έρευνες ή 8,1 %), την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) (14 έρευνες ή 3,8 %), την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (12 έρευνες ή 3,2 %), το Κοινοβούλιο 
(11 έρευνες ή 3 %) την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (9 έρευνες ή 2,4 %), την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (9 έρευνες ή 2,4 %) και άλλους οργανισμούς (41 
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έρευνες ή 11,1 %),

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρεις πρώτοι προβληματισμοί στις έρευνες που 
περατώθηκαν από τη Διαμεσολαβήτρια το 2020 ήταν η διαφάνεια, η λογοδοσία 
(πρόσβαση σε πληροφορίες και έγγραφα) (25 %), η νοοτροπία παροχής υπηρεσιών 
(24 %) και η ορθή χρήση διακριτικής ευχέρειας, μεταξύ άλλων σε διαδικασίες επί 
παραβάσει (17 %)· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλοι προβληματισμοί περιλαμβάνουν 
ζητήματα δεοντολογίας στη διοίκηση της ΕΕ, τον σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, την καταγγελία δυσλειτουργιών, 
τον σεβασμό των δικονομικών δικαιωμάτων, την πρόσληψη και τη χρηστή διαχείριση 
ζητημάτων που αφορούν το προσωπικό της ΕΕ·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διασφάλιση 
της πλήρους διαφάνειας, της δημοκρατικής λογοδοσίας και της ακεραιότητας στο 
πλαίσιο των διαδικασιών λήψης αποφάσεων της ΕΕ·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι βασική προτεραιότητα του θεσμού του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή είναι να διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των 
πολιτών και να εξασφαλίζει ότι το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση από τα θεσμικά και 
άλλα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ ανταποκρίνεται στα αυστηρότερα πρότυπα·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια πραγματοποίησε σημαντικό έργο σε 
συνέχεια της έξαρσης της πανδημίας COVID-19, προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλα 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμμορφώνονται με τα υψηλότερα πρότυπα χρηστής 
διοίκησης, προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματα των πολιτών και να 
ενισχυθεί η εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια εξέτασε το έργο της Επιτροπής κατά τη 
διάρκεια της κρίσης COVID-19 και ζήτησε πληροφορίες, μεταξύ άλλων, σχετικά με τη 
διαφάνεια της αλληλεπίδρασης της Επιτροπής με εκπροσώπους συμφερόντων, σχετικά 
με τη λήψη αποφάσεων με αντικείμενο δημόσιες συμβάσεις έκτακτης ανάγκης και 
σχετικά με τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία των επιστημονικών συμβουλών 
αναφορικά με την πανδημία·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από έρευνα σχετικά με τις επιδόσεις του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-
19, η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε κενά στις πρακτικές διαφάνειας του ECDC, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τα δεδομένα στα οποία βασίζονται οι εκτιμήσεις κινδύνου και τις 
αλληλεπιδράσεις του με διεθνείς εταίρους, και υπέβαλε προτάσεις με στόχο τη 
βελτίωση του δημόσιου ελέγχου των δραστηριοτήτων του ECDC που σχετίζονται με τα 
εμβόλια κατά της νόσου COVID-19·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιότητα και η διαφάνεια αποτελούν τις βασικές αρχές 
στις οποίες βασίζεται η νομοθετική διαδικασία της ΕΕ, όπως επιβεβαιώνεται από τη 
νομολογία του ΔΕΕ, η οποία παρείχε σαφή νομική καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο 
διασφάλισης της πλήρους και συνεπούς τήρησής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με το ΔΕΕ, η έλλειψη διαφάνειας και ενημέρωσης αποδυναμώνει την 
εμπιστοσύνη των πολιτών στη νομιμοποίηση της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ στο 
σύνολό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αντίθεση με τις εν λόγω αρχές, η Επιτροπή δεν 
ήταν διαφανής κατά τη διαπραγμάτευση, την αγορά και τη διανομή εμβολίων κατά της 
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νόσου COVID-19·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα γνώσης των πολιτών της ΕΕ και η υποχρέωση των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ να διασφαλίζουν την πλήρη διαφάνεια, ιδίως όσον αφορά τις 
συμβάσεις για την προμήθεια εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ και φαρμακευτικών εταιρειών, υπερισχύουν τυχόν 
προβαλλόμενου δικαιώματος των φαρμακευτικών εταιρειών ή των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ είτε να αποκρύψουν είτε να μην αποκαλύψουν πλήρως πληροφορίες που 
σχετίζονται με τις εν λόγω συμβάσεις ή με τα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει προγραμματίσει στο πλαίσιο του NextGenerationEU 
μια περίοδο δαπανών και επενδύσεων που ανέρχονται σε πρωτοφανή επίπεδα, οι οποίες 
θα δημιουργήσουν σημαντικούς δεσμούς και με τον ιδιωτικό τομέα, καθιστώντας, ως 
εκ τούτου, ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διαθέτουν 
μια διαδικασία λήψης αποφάσεων που θα βασίζεται σε πλήρη διαφάνεια και στους 
αυστηρότερους δεοντολογικούς κανόνες, έτσι ώστε να προλαμβάνονται συγκρούσεις 
συμφερόντων και υποθέσεις διαφθοράς·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο δεν ακολούθησε τις τελικές συστάσεις της 
Διαμεσολαβήτριας, αρνούμενο να παράσχει δημόσια και έγκαιρη πρόσβαση σε 
νομοθετικά έγγραφα σχετικά με την έγκριση των ετήσιων κανονισμών για τον 
καθορισμό των αλιευτικών ποσοστώσεων, τα οποία περιείχαν θεμελιώδεις 
περιβαλλοντικές πληροφορίες κατά την έννοια του κανονισμού Aarhus, υπονομεύοντας 
με τον τρόπο αυτό τη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε ότι η απόφαση του Συμβουλίου συνιστά 
κακοδιοίκηση, τονίζοντας ότι τούτο εξακολουθεί να μην κατανοεί πλήρως την κρίσιμη 
σχέση μεταξύ δημοκρατίας και διαφάνειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια ξεκίνησε έρευνα σχετικά με την άρνηση 
του Συμβουλίου να αντιμετωπίσει το ζήτημα των εταιρικών χορηγιών της Προεδρίας 
του Συμβουλίου της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε 
κακοδιοίκηση στην αδράνεια του Συμβουλίου όσον αφορά την εξάλειψη των κινδύνων 
δυσφήμησης που συνεπάγονται αυτές οι εμπορικές χορηγίες για την αμεροληψία της 
Προεδρίας του και για την εικόνα της ΕΕ στο σύνολό της·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια εξέφρασε ανησυχίες για τις τρέχουσες 
πρακτικές της Επιτροπής όσον αφορά την έγκριση των «δραστικών ουσιών» που 
χρησιμοποιούνται στα φυτοφάρμακα και για το γεγονός ότι, σύμφωνα με το σύστημα 
της Επιτροπής για την επαλήθευση των συγκρούσεων συμφερόντων, εξωτερικοί 
επιστημονικοί εμπειρογνώμονες που την συμβουλεύουν δεν υποχρεούνται να δηλώνουν 
οικονομικά συμφέροντα κάτω από το όριο των 10 000 EUR·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να 
είχε προβεί σε πιο ενδελεχή εξέταση όλων των κινδύνων σύγκρουσης συμφερόντων 
προτού αναθέσει σύμβαση για τη διενέργεια μελέτης με αντικείμενο την ενσωμάτωση 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) στόχων στους 
τραπεζικούς κανόνες της ΕΕ στην BlackRock Investment Management, εταιρεία που 
διαχειρίζεται επενδύσεις στον τομέα των ορυκτών καυσίμων και στον τραπεζικό τομέα, 
τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των νέων κανόνων για θέματα ΠΚΔ· 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια υπογράμμισε ότι οι κανόνες της ΕΕ για τις 
δημόσιες συμβάσεις δεν είναι επαρκώς αυστηροί και σαφείς ώστε να προλαμβάνονται 
οι συγκρούσεις συμφερόντων·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) αποχώρησε από τη Διευθύνουσα Επιτροπή της ΕΤΕπ τον Νοέμβριο του 2020 
και λιγότερο από 3 μήνες μετά προσχώρησε στο διοικητικό συμβούλιο της ισπανικής 
πολυεθνικής εταιρείας κοινής ωφέλειας Iberdrola· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώην 
αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ ήταν υπεύθυνος για την επίβλεψη των δανειοδοτικών πράξεων 
της ΕΤΕπ στην Ισπανία, συμπεριλαμβανομένης της Iberdrola· λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
από το 2019 και μετά, η Iberdrola επωφελήθηκε από μαζικά δάνεια συνολικού ύψους 
1,39 δισεκατομμυρίων EUR, γεγονός που την καθιστά έναν από τους κορυφαίους 
πελάτες της ΕΤΕπ τα τελευταία χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπόθεση αυτή 
καταδεικνύει την ανεπίλυτη αμφιλεγόμενη πρακτική της ΕΤΕπ να επιτρέπει στους 
αντιπροέδρους της, οι οποίοι ορίζονται από τα κράτη μέλη, να είναι υπεύθυνοι για την 
επίβλεψη των δανείων της ΕΤΕπ στις χώρες καταγωγής τους, γεγονός που ενέχει τον 
κίνδυνο να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Διαμεσολαβήτρια, η αδυναμία της Επιτροπής 
να ολοκληρώσει μια «εκτίμηση επιπτώσεων στη βιωσιμότητα» (SIA) πριν από την 
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για μια εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και 
της Mercosur συνιστά κακοδιοίκηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πορίσματα της 
Διαμεσολαβήτριας υπογράμμισαν ότι η Επιτροπή είχε αγνοήσει τις ίδιες της τις 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση των SIA πριν από την ολοκλήρωση των 
εμπορικών διαπραγματεύσεων·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια διαπίστωσε περιπτώσεις κακοδιοίκησης 
στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) να εγκρίνει τη μετακίνηση του 
τότε εκτελεστικού διευθυντή της σε θέση διευθύνοντος συμβούλου (CEO) της Ένωσης 
Χρηματοπιστωτικών Αγορών της Ευρώπης (AFME), μιας οργάνωσης ομάδων 
συμφερόντων για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, χωρίς να μετριάσει τους κινδύνους 
σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και συνεχίζοντας να του παρέχει πρόσβαση σε 
εμπιστευτικές πληροφορίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΑΤ έχει αρχίσει να εφαρμόζει 
τις συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας και ότι, ως εκ τούτου, η Διαμεσολαβήτρια 
μπόρεσε να περατώσει την εξέταση·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική της Επιτροπής κατά την εξέταση των αναφορών 
παραπέμπει στην ανακοίνωσή της του 2016 με τίτλο «Δίκαιο της ΕΕ: Καλύτερη 
εφαρμογή για καλύτερα αποτελέσματα», οι κανόνες της οποίας δεν θεσπίζουν καμία 
διοικητική διαδικασία ή πρακτική σχετικά με τις αναφορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία συνεπάγεται τη συστηματική άρνησή της να 
αναλάβει δράση σε μεμονωμένες αναφορές και σε αναφορές που εμπίπτουν στους 
τομείς του άρθρου 6 της ΣΛΕΕ, έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 227 
της ΣΛΕΕ και δημιουργεί δυσαρέσκεια και απογοήτευση στους πολίτες, 
υπονομεύοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα εντοπισμού συστηματικών ελλείψεων 
σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ που εμφανίζονται στα κράτη μέλη·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές αναφορές που έλαβε η Επιτροπή Αναφορών 
σχετίζονται με την έλλειψη διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ζητούν να 
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δημοσιευτούν τα πλήρη στοιχεία των συμβάσεων για την προμήθεια εμβολίων κατά της 
νόσου COVID-19 που έχουν υπογραφεί μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών και 
της φαρμακευτικής βιομηχανίας, καθώς και τα δεδομένα κλινικών δοκιμών σε 
ασθενείς·

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής αποτελεί μηχανισμό προσφυγής για τους 
πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την πρόσβασή τους σε έγγραφα που 
βρίσκονται στην κατοχή των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
σημαντικός αριθμός ερευνών της Διαμεσολαβήτριας το 2020 είχε ως αποτέλεσμα τη 
χορήγηση πρόσβασης σε έγγραφα ευρύτερου ενδιαφέροντος για το κοινό, παρά το 
γεγονός ότι η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ είναι διαρθρωτικά ανεπαρκής, καθώς είναι 
παρωχημένη και δεν αντικατοπτρίζει πλέον τις τρέχουσες πρακτικές που υιοθετούν τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ·

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια έθεσε σε εφαρμογή μια σειρά δράσεων με 
στόχο την προώθηση καλύτερης και συνεκτικότερης εφαρμογής της Σύμβασης για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (ΣΗΕΔΑΑ) από το σύνολο της διοίκησης της ΕΕ 
και δρομολόγησε στρατηγική πρωτοβουλία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η 
Επιτροπή κάλυψε τις ειδικές ανάγκες των μελών του προσωπικού με αναπηρίες στο 
πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω της COVID-19·

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διαμεσολαβήτρια ξεκίνησε έρευνα σχετικά με τον τρόπο με 
τον οποίο η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η χρησιμοποίηση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) από την Ουγγαρία και την 
Πορτογαλία για εγκαταστάσεις περίθαλψης ατόμων με αναπηρίες συνάδει με τις 
νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Χάρτη, τον κανονισμό για τα ΕΔΕΤ και 
την ΣΗΕΔΑΑ·

1. εγκρίνει την ετήσια έκθεση για το 2020 που παρουσίασε η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια 
και επαινεί την εξαιρετική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων και 
αριθμητικών στοιχείων που αφορούν το έργο της Διαμεσολαβήτριας το 2020·

2. συγχαίρει την Emily O’Reilly για το αξιόλογο έργο της για την ενίσχυση του ανοικτού 
χαρακτήρα, της λογοδοσίας και της ακεραιότητας των θεσμικών και λοιπών οργάνων 
και οργανισμών της ΕΕ, με το οποίο διασφαλίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των 
πολιτών, ιδίως κατά τη διάρκεια ενός τραγικού έτους που σημαδεύτηκε από τις 
καταστροφικές συνέπειες της έξαρσης της πανδημίας COVID-19· υπενθυμίζει ότι η 
διαφάνεια κατοχυρώνεται στο κράτος δικαίου και συνιστά βασική αρχή της 
συμμετοχικής δημοκρατίας·

3. υπενθυμίζει ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής μπορεί να διατυπώνει συστάσεις, 
προτάσεις λύσεων και προτάσεις βελτίωσης προκειμένου να επιλυθεί ένα πρόβλημα σε 
περιπτώσεις κακοδιοίκησης· επισημαίνει ότι, εφόσον μια καταγγελία δεν εμπίπτει στο 
πεδίο αρμοδιότητας του Διαμεσολαβητή, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να συμβουλέψει 
τον καταγγέλλοντα να απευθυνθεί σε άλλη αρχή ή στην Επιτροπή Αναφορών· 
επισημαίνει ότι το 2020 η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια έλαβε περισσότερες από 1 400 
καταγγελίες που δεν ενέπιπταν στο πεδίο αρμοδιότητάς της, κυρίως επειδή αφορούσαν 
δραστηριότητες που δεν σχετίζονταν με τη διοίκηση της ΕΕ·

4. συγχαίρει τη Διαμεσολαβήτρια για την παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο τα 
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θεσμικά όργανα της ΕΕ που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή διεξάγουν το έργο τους 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας και για την επισήμανση της υποχρέωσής τους να 
διασφαλίζουν τη διαφάνεια· επικροτεί το ερώτημα που θέτει η Διαμεσολαβήτρια στην 
Επιτροπή σχετικά με τη διαφάνεια των επιστημονικών συμβουλών που λαμβάνει, τις 
συνεδριάσεις της με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων και τις αποφάσεις της που 
αφορούν δημόσιες συμβάσεις έκτακτης ανάγκης·

5. εκφράζει την εκτίμησή του για την εποικοδομητική συνεργασία της Διαμεσολαβήτριας 
με το Κοινοβούλιο, ιδίως με την Επιτροπή Αναφορών, καθώς και με άλλα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ· επαινεί τη Διαμεσολαβήτρια για την ικανότητά της να βελτιώνει την 
ποιότητα και την προσβασιμότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες και 
για το γεγονός ότι, παρά το πλαίσιο της πανδημίας, δεν υπήρξαν αρνητικές επιπτώσεις 
στο βασικό έργο της και δεν σημειώθηκε καμία διαταραχή στη διεκπεραίωση των 
καταγγελιών·

6. σημειώνει ότι το έργο της Διαμεσολαβήτριας είχε ως αποτέλεσμα να επέλθουν θετικές 
αλλαγές στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ·

7. υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν η διαφάνεια και η χρηστή διοίκηση 
στο έργο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός 
ότι η Επιτροπή δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις στα αιτήματα της Διαμεσολαβήτριας 
σχετικά με βασικά στοιχεία του έργου της κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19· 
καλεί την Επιτροπή να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τις αποφάσεις που έλαβε όσον 
αφορά τις δημόσιες συμβάσεις έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικασιών διορισμού των μελών διάφορων επιτροπών, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η πλήρης διαφάνεια της διαδικασίας·

8. σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα της αγοράς 
εμβολίων· πιστεύει ότι είναι προς το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών να υπάρχει 
σαφήνεια και διαφάνεια όσον αφορά τις συμφωνίες προαγοράς και αγοράς εμβολίων 
κατά της νόσου COVID-19, και ότι τούτο πρέπει να υπερισχύει του αιτήματος των 
παρασκευαστών να θέτουν ρήτρες μη δημοσιοποίησης· τονίζει ότι η εμπιστοσύνη 
μεταξύ των πολιτών και των θεσμικών οργάνων είναι υψίστης σημασίας, ειδικά στο 
πλαίσιο της κρίσης COVID-19· ενθαρρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να συνεχίσει τις 
έρευνές της και να ζητήσει από την Επιτροπή να δημοσιεύσει μη αναθεωρημένες 
εκδόσεις τέτοιων συμφωνιών προαγοράς και αγοράς· παροτρύνει την Επιτροπή να 
διασφαλίσει πλήρη διαφάνεια σε όλες τις πτυχές της έρευνας και της ανάπτυξης, της 
αγοράς και της διανομής εμβολίων COVID-19, δημοσιεύοντας μη αναθεωρημένες 
εκδόσεις των συμφωνιών προαγοράς και αγοράς και καθιστώντας υποχρεωτική τη 
δημοσιοποίηση όλων των πτυχών σε μελλοντικές συμβάσεις σχετικές με τα εμβόλια 
COVID-19 ως προϋπόθεση για μελλοντικές διαπραγματεύσεις με φαρμακευτικές 
εταιρείες· τονίζει ότι η έλλειψη διαφάνειας στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 
έρχεται σε αντίθεση με το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση και τροφοδοτεί την 
παραπληροφόρηση και την έλλειψη εμπιστοσύνης·

9. τονίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλιστεί η πλήρης και συνεπής 
εφαρμογή των προτάσεων της Διαμεσολαβήτριας που διατυπώθηκαν σε συνέχεια της 
στρατηγικής έρευνάς της σχετικά με τη βελτίωση των πρακτικών διαφάνειας και του 
συνολικού έργου του ECDC, ο ρόλος του οποίου είναι ζωτικής σημασίας για τη 
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συλλογή και τη δημοσιοποίηση βασικών πληροφοριών σχετικά με τα εμβόλια κατά της 
νόσου COVID-19 και για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού στη στρατηγική 
εμβολιασμού της ΕΕ για τη νόσο COVID-19·

10. υποστηρίζει τη Διαμεσολαβήτρια στο έργο της με στόχο να διασφαλίσει ότι οι πολίτες 
μπορούν να ασκούν πλήρως τα δημοκρατικά δικαιώματά τους συμμετέχοντας, μεταξύ 
άλλων, άμεσα και παρακολουθώντας διεξοδικά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ, καθώς και έχοντας πρόσβαση σε όλες τις σχετικές 
πληροφορίες, όπως ορίζεται και στη νομολογία του ΔΕΕ·

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δράση της Διαμεσολαβήτριας όσον αφορά τα 
αιτήματα προς την Επιτροπή να παράσχει στο κοινό πρόσβαση σε έγγραφα που 
σχετίζονται με τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών, τα οποία 
είναι σημαντικού δημόσιου ενδιαφέροντος και αφορούν πρωτοφανή ποσά που θα 
διατεθούν στο πλαίσιο του NextGenerationEU· εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι η Επιτροπή έχει ήδη καταστήσει διαθέσιμο εκτενές υλικό σχετικά με τον 
μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας· τονίζει ότι απαιτείται περισσότερη 
διαφάνεια και ενισχυμένη εποπτεία από τις αρμόδιες αρχές ως προς αυτό, και 
απαιτείται, επίσης, η Διαμεσολαβήτρια να ασκεί ενισχυμένη εποπτεία των διοικητικών 
διαδικασιών που αφορούν τα κονδύλια της ΕΕ· καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να 
διερευνήσει, μαζί με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών (ΕΝΟ), άλλες 
πιθανές ενέργειες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους σχετικά με την εποπτεία της 
κατανομής και της χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ, προκειμένου να προστατευθούν τα 
δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης από πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων και 
περιπτώσεις διαφθοράς, καθώς και από παραβιάσεις του κράτους δικαίου, 
συμβάλλοντας στη διασφάλιση της ακεραιότητας, της πλήρους διαφάνειας και της 
δημοκρατικής λογοδοσίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

12. υπογραμμίζει ότι η διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας αποτελεί βασική συνιστώσα 
κάθε αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι 
τρέχουσες πρακτικές του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από έλλειψη διαφάνειας· εκφράζει τη λύπη του για 
το γεγονός ότι το Συμβούλιο εξακολουθεί να εμποδίζει τους πολίτες να έχουν άμεση 
και έγκαιρη πρόσβαση στα νομοθετικά έγγραφά του, ενόσω η νομοθετική διαδικασία 
βρίσκεται σε εξέλιξη, κατά παράβαση του δικαιώματος των πολιτών να συμμετέχουν 
αποτελεσματικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

13. συγχαίρει τη Διαμεσολαβήτρια για τη δέσμευσή της να επιτύχει πλήρη διαφάνεια κατά 
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι, στο ψήφισμά του της 17ης 
Ιανουαρίου 2019 σχετικά με τη στρατηγική έρευνα της Διαμεσολαβήτριας OI/2/2017 
όσον αφορά τη διαφάνεια των νομοθετικών συζητήσεων στο πλαίσιο των 
προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου της ΕΕ2, το Κοινοβούλιο υποστήριξε 
τις προτάσεις της Διαμεσολαβήτριας για νομοθετική διαφάνεια· τονίζει την ανάγκη 
παρακολούθησης της εφαρμογής των συστάσεων της Διαμεσολαβήτριας για διαφάνεια 
στο πλαίσιο τριμερών διαλόγων· καλεί το Συμβούλιο να ενισχύσει τις προσπάθειές του 
για διαφάνεια, ιδίως με την καταγραφή και τη δημοσίευση των θέσεων των κρατών 
μελών και με τη διάθεση περισσότερων εγγράφων των τριμερών διαλόγων, 

2 ΕΕ C 411 της 27.11.2020, σ. 149.
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προκειμένου να προασπίσει τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών·

14. επικροτεί το γεγονός ότι, στο πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού έργου για την 
απόκριση της διοίκησης της ΕΕ κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19, η 
Διαμεσολαβήτρια κίνησε επίσης αυτεπάγγελτη έρευνα με θέμα τις έκτακτες διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων που εφαρμόζει το Συμβούλιο· ενθαρρύνει το Συμβούλιο να 
ακολουθήσει τις προτάσεις που διατύπωσε η Διαμεσολαβήτρια για τη βελτίωση του 
έργου του·

15. παροτρύνει την Επιτροπή να μην εγκρίνει «δραστικές ουσίες» που χρησιμοποιούνται σε 
φυτοφάρμακα σε περιπτώσεις όπου έχουν εντοπιστεί κρίσιμοι τομείς ανησυχίας ή δεν 
έχει εντοπιστεί ασφαλής χρήση, ή όταν απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία που να 
επιβεβαιώνουν την ασφάλειά τους, δεδομένων των ήδη σοβαρών συνεπειών που έχει η 
χρήση φυτοφαρμάκων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον·

16. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει μια διαδικασία έγκρισης για τις «δραστικές ουσίες» 
στα φυτοφάρμακα, πλήρως διαφανή και απαλλαγμένη από συγκρούσεις συμφερόντων· 
σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Σώστε τις μέλισσες και 
τους αγρότες» έχει συγκεντρώσει άνω του ενός εκατομμυρίου υπογραφές σε ολόκληρη 
την ΕΕ και ότι η πρωτοβουλία αυτή απαιτεί σταδιακή κατάργηση των συνθετικών 
φυτοφαρμάκων στην ΕΕ, μέτρα για την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και 
υποστήριξη των αγροτών για να πραγματοποιήσουν τη μετάβαση προς τη βιώσιμη 
γεωργία· ζητεί από τη Διαμεσολαβήτρια να συνεχίσει να διερευνά τα συστήματα που 
εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι τρέχουσες πολιτικές 
και διαδικαστικές εγγυήσεις στον τομέα αυτό εγγυώνται τα υψηλότερα επίπεδα 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, και ότι η συλλογή και η 
εξέταση επιστημονικών στοιχείων χαρακτηρίζονται από πλήρη διαφάνεια και ακρίβεια 
και είναι απαλλαγμένες από συγκρούσεις συμφερόντων·

17. υπενθυμίζει ότι η Διαμεσολαβήτρια περάτωσε, τον Μάρτιο του 2020, έρευνα σχετικά 
με τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι επιστημονικοί 
εμπειρογνώμονες που τη συμβουλεύουν δεν τελούν σε κατάσταση σύγκρουσης 
συμφερόντων· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τις διαδικασίες αξιολόγησης της 
ανεξαρτησίας των επιστημονικών εμπειρογνωμόνων που την συμβουλεύουν, μεταξύ 
άλλων με την πλήρη εφαρμογή των προτάσεων της Διαμεσολαβήτριας μετά την έρευνά 
της επί του θέματος, διασφαλίζοντας ότι οι εν λόγω εμπειρογνώμονες δεν τελούν σε 
κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων·

18. ενθαρρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να κινήσει έρευνα σχετικά με τη στρατηγική 
προσέγγιση της Επιτροπής κατά την εξέταση των αναφορών, δεδομένου ότι η δράση 
της, που περιορίζεται μόνο σε ζητήματα που θεωρεί στρατηγικής σημασίας ή που 
αποτυπώνουν διαρθρωτικά προβλήματα, και αποκλείει, επομένως, μεμονωμένες 
περιπτώσεις, θα μπορούσε να πλήττει το δικαίωμα αναφοράς και το δικαίωμα χρηστής 
διοίκησης των πολιτών·

19. επικρίνει την Επιτροπή για την αδυναμία της να οριστικοποιήσει τη SIA πριν από την 
ολοκλήρωση των εμπορικών διαπραγματεύσεων ΕΕ-Mercosur· υπενθυμίζει τη θέση 
του Κοινοβουλίου ότι οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις των συμφωνιών 
ελεύθερων συναλλαγών πρέπει να αξιολογηθούν διεξοδικά πριν από την ολοκλήρωση 
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των εμπορικών διαπραγματεύσεων·

20. επικρίνει την απόφαση των κρατών μελών που άσκησαν την Προεδρία του Συμβουλίου 
να χρησιμοποιήσουν εταιρικές χορηγίες, καθώς τούτο ενέχει σοβαρούς κινδύνους για 
τη φήμη της ΕΕ, τονίζοντας ότι είναι σημαντικό να αποφεύγονται μελλοντικά 
οποιεσδήποτε χορηγίες· θεωρεί υψίστης σημασίας την έγκριση των αυστηρότερων 
κανόνων που εμποδίζουν την εφαρμογή τέτοιων πρακτικών με σκοπό τη διαφύλαξη της 
φήμης και της ακεραιότητας του Συμβουλίου και της ΕΕ στο σύνολό της· καλεί τα 
κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την υποχρέωσή τους να συνεργάζονται με τη 
Διαμεσολαβήτρια σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας·

21. επιδοκιμάζει το έργο της Διαμεσολαβήτριας για την προστασία του δικαιώματος των 
πολιτών της ΕΕ να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ και για την παροχή εγγράφων στους πολίτες σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες της ΕΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της 
Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τη θέσπιση ταχείας διαδικασίας σε υποθέσεις που 
αφορούν την πρόσβαση σε έγγραφα, με σκοπό να εκδίδεται απόφαση για τα αιτούμενα 
έγγραφα εντός 40 εργάσιμων ημερών· υπογραμμίζει ότι το 2020 ο μέσος χρόνος 
διεκπεραίωσης των καταγγελιών περί πρόσβασης του κοινού ανήλθε στο ένα τρίτο του 
χρόνου που χρειαζόταν πριν από το 2018, όταν θεσπίστηκε αυτή η διαδικασία· θεωρεί 
υψίστης σημασίας τη διασφάλιση πλήρους διαφάνειας και πλήρους πρόσβασης του 
κοινού στα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, 
προκειμένου να διασφαλιστεί το υψηλότερο επίπεδο προστασίας των δημοκρατικών 
δικαιωμάτων των πολιτών και η εμπιστοσύνη τους στα θεσμικά όργανα της ΕΕ· 
πιστεύει ότι η αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/20013 πρέπει να 
πραγματοποιηθεί κατά προτεραιότητα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η 
νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα είναι πολύ παρωχημένη, 
γεγονός που παρακωλύει και τις δραστηριότητες της Διαμεσολαβήτριας επί του 
θέματος·

22. εγκρίνει την επανειλημμένη δέσμευση της Διαμεσολαβήτριας για την καταπολέμηση 
των περιπτώσεων μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της 
περίπτωσης που αφορά την ΕΑΤ, λόγω της οποίας η τελευταία πείστηκε να 
συμφωνήσει με τις συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας, υιοθετώντας μια νέα πολιτική για 
την αξιολόγηση των περιορισμών και απαγορεύσεων για το προσωπικό μετά την έξοδο 
από την υπηρεσία, καθώς και νέες διαδικασίες για την άμεση αναστολή της πρόσβασης 
σε εμπιστευτικές πληροφορίες για το προσωπικό που αποχωρεί·

23. ζητεί από τη Διαμεσολαβήτρια να συνεχίσει το έργο της με σκοπό να διασφαλίσει την 
έγκαιρη δημοσίευση των ονομάτων όλων των υπαλλήλων της ΕΕ που εμπλέκονται σε 
υποθέσεις μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα και να εγγυηθεί πλήρη διαφάνεια σε ό,τι 
αφορά κάθε σχετική πληροφορία·

24. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έρευνα που ξεκίνησε η Διαμεσολαβήτρια 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΤΕπ χειρίστηκε την αίτηση του πρώην 
αντιπροέδρου της να αναλάβει, μετά την αποχώρησή του, ανώτερη θέση στην ισπανική 

3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, 
για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 
(ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).



RR\1245292EL.docx 13/22 PE696.490v02-00

EL

εταιρεία Iberdrola, η οποία είχε λάβει δάνεια τεράστια ποσά σε δάνεια από την ΕΤΕπ· 
επικρίνει το γεγονός ότι η ΕΤΕπ δεν έδωσε συνέχεια στο αίτημα του Κοινοβουλίου να 
συμπεριληφθούν στον κώδικα δεοντολογίας της Διευθύνουσας Επιτροπής της ΕΤΕπ 
διατάξεις που να αποκλείουν τη δυνατότητα των μελών της να επιβλέπουν τη χορήγηση 
δανείων και την εκτέλεση έργων στις χώρες καταγωγής τους· καλεί την ΕΤΕπ να 
συμμορφωθεί πλήρως και με συνέπεια με το αίτημα του Κοινοβουλίου και να ενισχύσει 
τους κανόνες ακεραιότητας και την επιβολή τους, προκειμένου να αποφευχθούν 
συγκρούσεις συμφερόντων και βλάβες για τη φήμη·

25. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις έρευνες της Διαμεσολαβήτριας σχετικά με την 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσφύγων, συμπεριλαμβανομένης της 
έρευνάς της σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) χειρίζεται τις παραβιάσεις των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και την επέκταση της εντολής του, τη διαφάνεια και την 
αποτελεσματικότητα του μηχανισμού καταγγελιών και τον ρόλο και την ανεξαρτησία 
του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων· καλεί τη Διαμεσολαβήτρια να δώσει 
συνέχεια εξετάζοντας τις μελλοντικές ενέργειες της Επιτροπής και διερευνώντας τον 
τρόπο με τον οποίο ο καθιερωμένος μηχανισμός παρακολούθησης ελέγχει την 
αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων διαχείρισης των συνόρων που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ· τονίζει τη σημασία της έρευνας της Διαμεσολαβήτριας 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι αρχές των κρατών 
μελών σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα στις επιχειρήσεις διαχείρισης των συνόρων·

26. ζητεί από την Επιτροπή να συμμορφωθεί πλήρως και εγκαίρως με τις συστάσεις της 
Διαμεσολαβήτριας που διατυπώθηκαν σε συνέχεια της έρευνάς της σχετικά με την 
υπόθεση BlackRock εγκρίνοντας ενισχυμένους και σαφέστερους κανόνες, μεταξύ 
άλλων στο πλαίσιο των εσωτερικών κατευθυντήριων γραμμών της, με στόχο την 
πρόληψη τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων σε όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με 
τις δημόσιες συμβάσεις, με σκοπό, μεταξύ άλλων, να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων που αφορούν την έγκριση νέων κανόνων για θέματα 
ΠΚΔ σε επίπεδο ΕΕ·

27. υποστηρίζει τις δραστηριότητες της Διαμεσολαβήτριας που αποσκοπούν στη 
διασφάλιση της πλήρους και συνεπούς εφαρμογής της ΣΗΕΔΑΑ από τη διοίκηση της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση 
μιας συνεκτικής προσέγγισης εντός της διοίκησης της ΕΕ όσον αφορά την κάλυψη των 
ειδικών αναγκών των μελών του προσωπικού με αναπηρίες στο πλαίσιο της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω της COVID-19· εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τις έρευνες της Διαμεσολαβήτριας σε συνέχεια καταγγελιών από άτομα με αναπηρίες, 
και ενθαρρύνει το έργο της ως ενεργού συμμετέχουσας στο πλαίσιο της ΕΕ για την 
ΣΗΕΔΑΑ· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, ότι η Διαμεσολαβήτρια διετέλεσε πρόεδρος του 
πλαισίου της ΕΕ για την ΣΗΕΔΑΑ το 2020·

28. χαιρετίζει την εδραίωση του Βραβείου Χρηστής Διαχείρισης, το οποίο αποσκοπεί στην 
επιβράβευση δράσεων της διοίκησης της ΕΕ που έχουν θετικό αντίκτυπο στη ζωή των 
Ευρωπαίων πολιτών· θεωρεί ότι η μεγαλύτερη προβολή αυτού του βραβείου μπορεί να 
δείξει στους Ευρωπαίους πολίτες ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αναλαμβάνουν 
έμπρακτη δράση·
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29. προτρέπει την Επιτροπή να διερευνήσει τη χρήση των ΕΔΕΤ που διατέθηκαν για την 
κατασκευή ιδρυμάτων περίθαλψης για άτομα με αναπηρίες στην Ουγγαρία και την 
Πορτογαλία·

30. τονίζει ότι έχουν διατεθεί κονδύλια στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ για την προώθηση των 
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να εντάσσονται στην 
κοινότητα· τονίζει ότι είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των κονδυλίων της ΕΕ που 
διατίθενται, τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της 
αποϊδρυματοποίησης στα κράτη μέλη·

31. σημειώνει ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε μικρή αύξηση του αριθμού των καταγγελιών 
προς τη Διαμεσολαβήτρια, γεγονός που καταδεικνύει ότι περισσότεροι πολίτες 
γνωρίζουν πλέον την ύπαρξη του θεσμού και το πολύ χρήσιμο έργο που επιτελεί για 
την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος·

32. τονίζει ότι θα πρέπει να τηρούνται οι υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά την 
αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, καθώς και να αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή 
στη διασφάλιση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες κατά την προετοιμασία και 
την υλοποίηση έργων·

33. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2020 η μέση διάρκεια των ερευνών 
για τις υποθέσεις που περάτωσε η Διαμεσολαβήτρια ήταν πέντε μήνες, βελτιωμένη σε 
σύγκριση με το προηγούμενο έτος όπου ήταν επτά μήνες·

34. σημειώνει με ικανοποίηση ότι το 57 % των υποθέσεων περατώθηκαν το 2020 σε 
λιγότερους από 3 μήνες και οι υποθέσεις για τις οποίες χρειάστηκαν έως και 18 μήνες 
για να επιλυθούν αντιπροσώπευαν μόνο 1 %, ενώ το προηγούμενο έτος ήταν 10 % και 
το 2013 ήταν 27 %· εκτιμά συνεπώς τις προσπάθειες επίλυσης των ζητημάτων που 
εγείρουν οι πολίτες και καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα να 
ανταποκρίνονται έγκαιρα στα αιτήματα του Γραφείου της Ευρωπαίας 
Διαμεσολαβήτριας·

35. σημειώνει ότι ο αριθμός των καταγγελιών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων 
της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας παρέμεινε σχετικά σταθερός όλα αυτά τα έτη (1 420 
υποθέσεις το 2020, 1 330 υποθέσεις το 2019, 1 300 υποθέσεις το 2018)· σημειώνει ότι, 
σύμφωνα με την έκθεση για το 2020, οι περισσότερες από τις καταγγελίες αυτές δεν 
αφορούν τη διοίκηση της ΕΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες του 
Γραφείου να ενημερώνει καλύτερα τους πολίτες σχετικά με το πεδίο αρμοδιοτήτων της 
Διαμεσολαβήτριας· επισημαίνει, ταυτόχρονα, την ανάγκη να βελτιωθούν η επικοινωνία 
και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα διάφορα είδη καταγγελιών που μπορούν να 
υποβάλλουν οι πολίτες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο· τονίζει τον ρόλο που θα 
πρέπει να διαδραματίζουν εν προκειμένω το Κοινοβούλιο και τα μέλη του·

36. σημειώνει ότι το ποσοστό αποδοχής των προτάσεων της Διαμεσολαβήτριας από τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ ανήλθε σε 79 % το 2020, παρατηρείται δηλαδή μικρή βελτίωση 
σε σχέση με το προηγούμενο έτος· πιστεύει ακράδαντα ότι τα θεσμικά και λοιπά 
όργανα και οργανισμοί της Ένωσης πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως και με 
συνέπεια με τις λύσεις, τις συστάσεις και τις προτάσεις της Διαμεσολαβήτριας·

37. τονίζει τη σημασία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών (ΕΝΟ) και των ετήσιων 
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συνεδριάσεων που πραγματοποιούνται με εθνικούς και περιφερειακούς διαμεσολαβητές 
μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών για την περαιτέρω αύξηση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με το τι μπορεί να κάνει το Γραφείο του Διαμεσολαβητή για 
τους Ευρωπαίους πολίτες· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις ενέργειες της 
Διαμεσολαβήτριας κατά τη διάρκεια της πανδημίας προκειμένου να διατηρεί τακτική 
επαφή με τους συναδέλφους της σε εθνικό επίπεδο και να διοργανώνει και να 
πραγματοποιεί διαδικτυακά σεμινάρια καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020 σε θέματα όπως 
οι επιπτώσεις της πανδημίας, η προώθηση και ανταλλαγή ορθοπραξίας για την 
αντιμετώπιση κρίσεων και ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης· αναγνωρίζει τη 
σημαντική συμβολή του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών στην παροχή 
πληροφοριών σχετικά με τις αρμοδιότητες και την αποστολή των μελών του και 
σχετικά με την ορθή εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου· καλεί το δίκτυο αυτό να 
εξετάσει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν εθνικοί και περιφερειακοί 
διαμεσολαβητές στη διεύρυνση της συμμετοχής των πολιτών της ΕΕ στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων της ΕΕ· ενθαρρύνει την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των μελών 
του ΕΝΟ, μεταξύ άλλων στον τομέα της προώθησης μελλοντικών παράλληλων 
ερευνών·

38. συγχαίρει τη Διαμεσολαβήτρια για τις δραστηριότητές της σε ψηφιακές πλατφόρμες, 
μέσω των οποίων αυξάνεται η ευαισθητοποίηση των πολιτών της ΕΕ σχετικά με το 
έργο της· σημειώνει ότι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο κανάλι το 2020 ήταν το Instagram, 
το κοινό του οποίου αυξήθηκε κατά 71 % κατά τη διάρκεια του έτους (1 068 νέοι 
ακόλουθοι)· στο LinkedIn, ο αριθμός των ακολούθων αυξήθηκε κατά 34 % (+ 1 237), 
ενώ στο Twitter, όπου η Διαμεσολαβήτρια έχει το μεγαλύτερο κοινό, ο αριθμός των 
ακολούθων έφτασε τους 29 200 τον Δεκέμβριο του 2020, γεγονός που συνιστά αύξηση 
11 % (+ 2 870)·

39. συγχαίρει τη Διαμεσολαβήτρια με αφορμή την 25η επέτειο της δημιουργίας της θέσης, 
υπογραμμίζοντας ότι, από το 1995, το Γραφείο χειρίστηκε περισσότερες από 57 000 
καταγγελίες και διεξήγαγε περισσότερες από 7 300 έρευνες, γεγονός που συνέβαλε 
σημαντικά στη βελτίωση των δεοντολογικών προτύπων και των προτύπων λογοδοσίας 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σε ευρύ φάσμα τομέων· υποστηρίζει τη στρατηγική της 
Διαμεσολαβήτριας «Προς το 2024», η οποία αποσκοπεί στην αύξηση του αντικτύπου, 
της προβολής και της σημασίας του Γραφείου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, 
καθορίζοντας τους στόχους και τις προτεραιότητές του για την τρέχουσα 
κοινοβουλευτική περίοδο, στους οποίους περιλαμβάνεται η ευαισθητοποίηση των 
πολιτών για το έργο του Διαμεσολαβητή·

40. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση του νέου καθεστώτος του 
Διαμεσολαβητή, οι διατάξεις του οποίου αποσαφηνίζουν τον ρόλο του Διαμεσολαβητή 
και του αναθέτουν περαιτέρω αρμοδιότητες σε τομείς που σχετίζονται με την 
καταγγελία δυσλειτουργιών, την παρενόχληση και τις συγκρούσεις συμφερόντων στα 
θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ· θεωρεί υψίστης σημασίας τη διάθεση 
αυξημένου προϋπολογισμού στη Διαμεσολαβήτρια, προκειμένου να έχει στη διάθεσή 
της τους αναγκαίους πόρους για την αποτελεσματική διαχείριση του συνολικού φόρτου 
εργασίας της·

41. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρακτικές συστάσεις της Διαμεσολαβήτριας προς 
τη διοίκηση της ΕΕ σχετικά με τη χρήση των 24 επίσημων γλωσσών κατά την 
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επικοινωνία της με το κοινό· υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω συστάσεις είναι απαραίτητες 
για την προστασία της πλούσιας γλωσσικής πολυμορφίας της Ευρώπης· υπενθυμίζει ότι 
η ισότητα των γλωσσών θα πρέπει να διασφαλιστεί καλύτερα από τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ· σημειώνει ότι οι ιστότοποι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ θα πρέπει να 
καταδεικνύουν καλύτερα την ισότητα των 24 επίσημων γλωσσών της ΕΕ και εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός ότι πολλά τμήματα των ιστοτόπων των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα μόνο σε ορισμένες γλώσσες·

42. επικροτεί τις προσπάθειες της Διαμεσολαβήτριας να βελτιώσει τη συμμετοχή των 
πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ·

43. επικροτεί τη μετατροπή του ιστοτόπου της Διαμεσολαβήτριας σε μια πιο δυναμική 
πλατφόρμα που συνιστά πιο εύχρηστο εργαλείο για τους Ευρωπαίους πολίτες· 
ενθαρρύνει τη Διαμεσολαβήτρια να προωθήσει περαιτέρω τη μετάφραση των εκδόσεών 
της σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ·

44. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την έκθεση της 
Επιτροπής Αναφορών στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαία 
Διαμεσολαβήτρια, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς 
και στους διαμεσολαβητές και τα αντίστοιχα αρμόδια όργανα των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2020 υποβλήθηκε 
επισήμως στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 6 Σεπτεμβρίου 2021, η δε 
Διαμεσολαβήτρια, Emily O’Reilly, παρουσίασε την έκθεσή της στην Επιτροπή Αναφορών 
στις Βρυξέλλες, στις 14 Ιουλίου 2021.

Ο θεσμός του Διαμεσολαβητή κατοχυρώνεται στα άρθρα 24 και 228 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Το άρθρο 24 της ΣΛΕΕ, καθώς και το άρθρο 43 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ, προβλέπουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Σύμφωνα με το άρθρο 228 της ΣΛΕΕ, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, ο οποίος εκλέγεται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι αρμόδιος να δέχεται τις καταγγελίες όλων των πολιτών της 
Ένωσης ή των φυσικών ή νομικών προσώπων που κατοικούν ή έχουν την καταστατική τους 
έδρα σε κράτος μέλος, σχετικά με περιπτώσεις κακοδιοίκησης στο πλαίσιο της δράσης των 
θεσμικών ή λοιπών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης, με εξαίρεση το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών του καθηκόντων.

Οι διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ συνδέονται επίσης στενά με το έργο 
του Διαμεσολαβητή, καθώς προβλέπουν ότι, προκειμένου να προωθήσουν τη χρηστή 
διακυβέρνηση και να διασφαλίσουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, τα θεσμικά 
και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης διεξάγουν τις εργασίες τους όσο το δυνατόν 
πιο ανοιχτά. Επιπλέον, προβλέπουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεδριάζει δημόσια, 
όπως και το Συμβούλιο όταν συσκέπτεται και ψηφίζει επί σχεδίου νομοθετικής πράξης και 
ότι κάθε πολίτης της Ένωσης και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατοικεί ή έχει 
την καταστατική έδρα του σε ένα κράτος μέλος πρέπει να έχει δικαίωμα πρόσβασης σε 
έγγραφα των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης.

Επιπλέον ακρογωνιαίοι λίθοι, ιδίως όσον αφορά τον ρόλο του Διαμεσολαβητή, είναι το 
άρθρο 298 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «κατά την εκπλήρωση της 
αποστολής τους, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης στηρίζονται σε 
ευρωπαϊκή διοίκηση ανοιχτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη», και το άρθρο 41 
παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου 
υπογραμμίζεται ότι «κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην αμερόληπτη, δίκαιη και εντός 
ευλόγου προθεσμίας εξέταση των υποθέσεών του από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους 
οργανισμούς της Ένωσης».

Το 2020, 20 302 πολίτες προσέφυγαν στις υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή, εξ αυτών δε 
16 892 έλαβαν συμβουλές μέσω του διαδραστικού οδηγού που περιέχεται στον ιστότοπο του 
Διαμεσολαβητή, ενώ οι υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή έδωσαν απάντηση σε 1 262 ακόμα 
αιτήματα για πληροφορίες και η Διαμεσολαβήτρια διεκπεραίωσε 2 148 καταγγελίες.

Από τις 2 148 συνολικά καταγγελίες που διαχειρίστηκε το 2020 η Διαμεσολαβήτρια, οι 728 
ενέπιπταν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της, ενώ οι 1 420 όχι.

Το 2020 η Διαμεσολαβήτρια κίνησε 370 διαδικασίες έρευνας, εκ των οποίων 365 βάσει 
καταγγελίας και 5 αυτεπάγγελτα, ενώ περάτωσε 394 έρευνες (392 βάσει καταγγελίας και 2 
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αυτεπάγγελτα).

Οι περισσότερες διαδικασίες έρευνας αφορούσαν την Επιτροπή (210 έρευνες ή 56,8 %), 
ακολουθούμενες από τους οργανισμούς της ΕΕ (34 έρευνες ή 9,2 %), την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) (30 έρευνες ή 8,1 %), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) (14 έρευνες ή 3,8 %), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (12 έρευνες ή 3,2 %), το Κοινοβούλιο (11 έρευνες ή 
3 %) την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (9 έρευνες ή 2,4 %), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (9 έρευνες ή 2,4 %) και άλλους οργανισμούς (41 έρευνες ή 11,1 %).

Οι τρεις πρώτοι προβληματισμοί στις έρευνες που περατώθηκαν από τη Διαμεσολαβήτρια το 
2020 ήταν η διαφάνεια, η λογοδοσία (πρόσβαση σε πληροφορίες και έγγραφα) (25 %), η 
νοοτροπία παροχής υπηρεσιών (24 %) και η ορθή χρήση διακριτικής ευχέρειας (μεταξύ 
άλλων σε διαδικασίες επί παραβάσει) (17 %). Άλλοι προβληματισμοί περιλαμβάνουν 
ζητήματα δεοντολογίας, τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση, την καταγγελία δυσλειτουργιών, τον σεβασμό των δικονομικών 
δικαιωμάτων, την πρόσληψη και τη χρηστή διαχείριση ζητημάτων που αφορούν το 
προσωπικό της ΕΕ.

Το 2020 συνιστά την 25η επέτειο του θεσμού του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Η εισηγήτρια 
θα ήθελε να συγχαρεί τη Διαμεσολαβήτρα, καθώς, από την έναρξη της λειτουργίας του το 
1995, το Γραφείο του Διαμεσολαβητή συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση των προτύπων 
δεοντολογίας και λογοδοσίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σε ευρύ φάσμα τομέων. Η 
εισηγήτρια στηρίζει τη στρατηγική «Προς το 2024», η οποία αποσκοπεί στην αύξηση του 
αντικτύπου του έργου του Γραφείου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, και χαιρετίζει την 
έγκριση του νέου καθεστώτος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, οι διατάξεις του οποίου 
ενισχύουν τον ρόλο του Διαμεσολαβητή και προσθέτουν περαιτέρω αρμοδιότητες. Η 
εισηγήτρια θεωρεί ότι είναι καίριας σημασίας να διατεθεί στη Διαμεσολαβήτρια αυξημένος 
προϋπολογισμός, προκειμένου να διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για την αποτελεσματική 
διαχείριση του συνολικού φόρτου εργασίας της.

Η εισηγήτρια εκτιμά το σημαντικό έργο που επιτέλεσε η Διαμεσολαβήτρια το 2020, έτος που 
σηματοδοτήθηκε από τις τραγικές συνέπειες της έξαρσης της πανδημίας COVID-19.
Επικροτεί τις άοκνες προσπάθειες της Διαμεσολαβήτριας που αποσκοπούν στην ενίσχυση της 
διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ακεραιότητας των θεσμικών και λοιπών οργάνων και 
οργανισμών της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών.
Επικροτεί το γεγονός ότι η Διαμεσολαβήτρια υπενθύμισε ότι ακριβώς σε τέτοιες απαιτητικές 
περιόδους είναι απαραίτητα τα υψηλότερα πρότυπα χρηστής διαχείρισης, ώστε το κοινό να 
νιώθει ασφάλεια και σιγουριά ότι τα μέτρα που λαμβάνονται είναι ορθά και θα εφαρμοστούν 
δεόντως.

Εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της 
Διαμεσολαβήτριας, οι κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις δεν είναι επαρκώς 
αυστηροί και σαφείς ώστε να προλαμβάνονται οι συγκρούσεις συμφερόντων.
Τούτο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς η ΕΕ έχει προγραμματίσει μια περίοδο 
πρωτοφανούς επιπέδου δαπανών και επενδύσεων στο πλαίσιο του Next Generation EU, 
γεγονός που θα δημιουργήσει σημαντικούς δεσμούς και με τον ιδιωτικό τομέα. Η εισηγήτρια 
τονίζει ότι η πλήρης διαφάνεια και η έγκριση των ισχυρότερων δεοντολογικών κανόνων ως 
θεμέλια για όλες τις αποφάσεις που εγκρίνονται είναι, ως εκ τούτου, ακόμη πιο επιτακτική 
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προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν μελλοντικές υποθέσεις σύγκρουσης συμφερόντων και 
διαφθοράς.

Η εισηγήτρια επικρίνει την Επιτροπή, η οποία δεν παρέσχε επαρκείς διευκρινίσεις σχετικά με 
βασικά στοιχεία του έργου της κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19, ιδίως όσον αφορά τη 
λήψη αποφάσεων σχετικά με δημόσιες συμβάσεις έκτακτης ανάγκης, ενώ αρνείται να 
διασφαλίσει πλήρη διαφάνεια για όλες τις πτυχές της έρευνας, της ανάπτυξης, της αγοράς και 
της διανομής των εμβολίων COVID-19 που περιλαμβάνονται στις συμφωνίες προαγοράς και 
στις συμφωνίες αγοράς που έχουν υπογραφεί με φαρμακευτικές εταιρείες.
Θεωρεί επίσης απαράδεκτο το γεγονός ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο 
εξακολουθεί να πλήττεται από σοβαρή έλλειψη διαφάνειας και ότι το Συμβούλιο εξακολουθεί 
να εμποδίζει τους πολίτες να έχουν άμεση και έγκαιρη πρόσβαση στα νομοθετικά έγγραφά 
του ενόσω η νομοθετική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η εισηγήτρια υπενθυμίζει ότι το Δικαστήριο όρισε ότι οι αρχές της δημοσιότητας και της 
διαφάνειας είναι εγγενείς στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ και ότι η έλλειψη διαφάνειας και 
ενημέρωσης αποδυναμώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη νομιμοποίηση της νομοθετικής 
διαδικασίας της ΕΕ στο σύνολό της.
Υπογραμμίζει ότι η πλήρης διαφάνεια σε όλα τα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ 
είναι ζωτικής σημασίας για τον σεβασμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων των πολιτών, 
καθώς τους παρέχει τη δυνατότητα να καθιστούν υπόλογους τους εκλεγμένους 
αντιπροσώπους και τις κυβερνήσεις τους.

Εκφράζει ικανοποίησή για το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός ερευνών της 
Διαμεσολαβήτριας το 2020 είχε ως αποτέλεσμα τη χορήγηση πρόσβασης σε έγγραφα 
ευρύτερου δημόσιου ενδιαφέροντος, παρά το γεγονός ότι η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ είναι 
σε μεγάλο βαθμό παρωχημένη και παρεμποδίζει τις δραστηριότητες της Διαμεσολαβήτριας 
επί του θέματος. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι πρέπει να διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια και 
πλήρης πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ και ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί αμελλητί αναθεώρηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

Χαιρετίζει την επανειλημμένη δέσμευση της Διαμεσολαβήτριας για την καταπολέμηση των 
περιπτώσεων μεταπήδησης από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα.
Θα ήθελε επίσης να επικροτήσει τη Διαμεσολαβήτρια για το έργο της στο πλαίσιο αρκετών 
σημαντικών ερευνών σχετικά με τη διαφάνεια της λήψης αποφάσεων που αφορούν 
περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως αυτές που αφορούν τις πρακτικές της Επιτροπής για την 
έγκριση των «δραστικών ουσιών» που χρησιμοποιούνται στα φυτοφάρμακα και για την 
εμπορική συμφωνία ΕΕ-Mercosur.
Τα πορίσματα της Διαμεσολαβήτριας ενισχύουν την άποψη της εισηγήτριας.

Σύμφωνα με την εισηγήτρια, σε ό,τι αφορά «δραστικές ουσίες» που χρησιμοποιούνται σε 
φυτοφάρμακα, η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζει διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης 
πλήρως διαφανή και απαλλαγμένη από συγκρούσεις συμφερόντων και να μην εγκρίνει 
«δραστικές ουσίες» που χρησιμοποιούνται σε φυτοφάρμακα σε περιπτώσεις όπου έχουν 
εντοπιστεί κρίσιμοι τομείς ανησυχίας ή δεν έχει εντοπιστεί ασφαλής χρήση, ή όταν 
απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την ασφάλειά τους, δεδομένων των 
ήδη σοβαρών συνεπειών που έχει η χρήση φυτοφαρμάκων για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον.
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Επιπλέον, η εισηγήτρια θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να θέσει τέλος στη χρήση όλων των 
συνθετικών φυτοφαρμάκων το αργότερο έως το 2035, καθώς και να απαγορεύσει άμεσα την 
εξαγωγή φυτοφαρμάκων που έχουν απαγορευθεί στην ΕΕ και να σταματήσει την εισαγωγή 
τροφίμων που παράγονται εκτός της ΕΕ με τη χρήση τέτοιων μη ασφαλών χημικών ουσιών.

Όσον αφορά την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Mercosur, η κακοδιοίκηση από πλευράς της 
Επιτροπής λόγω της αδυναμίας της να ολοκληρώσει μια «εκτίμηση επιπτώσεων στη 
βιωσιμότητα» (SIA) πριν από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την εμπορική 
συμφωνία, κατά παράβαση των κατευθυντήριων γραμμών της σχετικά με τη χρήση των SIA 
και των αρχών που ορίζονται στο άρθρο 21 της ΣΕΕ, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ολόκληρη η 
διαδικασία των διαπραγματεύσεων υπονομεύθηκε ανεπανόρθωτα από την έλλειψη 
κατάλληλων και επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με τις πιθανές κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις.
Σύμφωνα με την εισηγήτρια, η πτυχή αυτή αποτελεί πρόσθετο λόγο για να σταματήσει η 
έγκριση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur.
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