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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανισμοί της Ένωσης στην 
παροχή βοήθειας στα θεσμικά όργανα της Ένωσης για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
πολιτικών, και δη με την εκτέλεση ειδικών τεχνικών, επιστημονικών και διαχειριστικών 
καθηκόντων· επικροτεί τη σημασία των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της κοινωνικής ένταξης (το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), το 
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας 
(Eurofound), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 
(EU-OSHA), το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF), και η 
Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA)), καθώς και το ποιοτικό έργο που επιτελούν· 
υπογραμμίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη να διατεθούν στους οργανισμούς της 
Ένωσης επαρκείς ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι σε επίπεδο αντίστοιχο με τα 
καθήκοντά τους, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να υλοποιούν τα προγράμματα 
εργασίας τους με πολύ υψηλό ποσοστό ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων· 
επαναλαμβάνει ότι η εύρυθμη λειτουργία των εκτελεστικών οργανισμών απαιτεί επίσης 
ποιοτικό κοινωνικό διάλογο, με τη στενή συμμετοχή των τοπικών επιτροπών 
προσωπικού·

2. επικροτεί το γεγονός ότι, στην ετήσια έκθεσή του για τους οργανισμούς της ΕΕ για το 
οικονομικό έτος 2019, το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε ελεγκτικές γνώμες χωρίς 
επιφύλαξη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών όλων των οργανισμών· 
σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη 
σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των εσόδων στα οποία βασίζονται οι 
λογαριασμοί όλων των οργανισμών· σημειώνει ακόμη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
διατύπωσε ελεγκτικές γνώμες χωρίς επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και 
κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί των οργανισμών, 
εξαιρουμένων των ACER και EASO·

3. σημειώνει ότι, για πρώτη φορά, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε επίσης συνολική 
αξιολόγηση των όρων που θέσπισε η Ένωση ώστε να είναι σε θέση οι οργανισμοί να 
υλοποιούν τις πολιτικές τους προς το δημόσιο συμφέρον, και διαπίστωσε ότι απαιτείται 
περισσότερη δικτύωση και συνεργασία, καθώς και μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη 
σύσταση, τη λειτουργία και την πιθανή διάλυση των οργανισμών, ενώ παράλληλα 
αναγνώρισε τις ποικίλες δομές διακυβέρνησης, τις εντολές και τα καθήκοντα των 
οργανισμών, καθώς και τις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι· 
σημειώνει ακόμη τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς την Επιτροπή και τους 
οργανισμούς να διασφαλίσουν τη συνάφεια, τη συνεκτικότητα και την ευελιξία της 
σύστασης οργανισμών, να κατανείμουν πόρους με πιο ευέλικτο τρόπο, να βελτιώσουν 
τη διακυβέρνηση, τη λογοδοσία και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις, 
και να ενισχύσουν τον ρόλο των οργανισμών ως κέντρων εμπειρογνωμοσύνης και 
δικτύωσης·



PE660.366v02-00 4/9 AD\1221576EL.docx

EL

4. επισημαίνει ότι η διαφάνεια και η ενημέρωση των πολιτών όσον αφορά την ύπαρξη των 
οργανισμών της Ένωσης είναι απαραίτητες για τη δημοκρατική λογοδοσία τους· θεωρεί 
ότι είναι υψίστης σημασίας η χρηστικότητα και η ευχρηστία των πόρων και των 
δεδομένων των οργανισμών· ζητεί, επομένως, να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίον 
παρουσιάζονται και διατίθενται σήμερα τα δεδομένα και οι πόροι, καθώς και ο βαθμός 
στον οποίον οι πολίτες θεωρούν εύκολο να εντοπιστούν, να αναγνωριστούν και να 
χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα και οι πόροι·

5. επικροτεί και ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών εντός και πέραν του 
πλαισίου του δικτύου των οργανισμών της ΕΕ (EUAN), το οποίο αποτελεί σημαντική 
πλατφόρμα διυπηρεσιακής συνεργασίας για τον εντοπισμό και την προώθηση πιθανών 
βελτιώσεων της αποδοτικότητας, τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και τη 
διασφάλιση αποδοτικής επικοινωνίας μεταξύ των οργανισμών και των σχετικών 
συμφεροντούχων, ώστε να καταστούν δυνατές η δημιουργία συνεργειών και η 
ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών, με στόχο να επιτευχθεί μια πιο 
ισορροπημένη διακυβέρνηση, καθώς και μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ τους· 
τονίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των οργανισμών και των 
θεσμικών οργάνων της Ένωσης, και να αποφεύγεται η εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών 
που μπορούν να παρασχεθούν έσωθεν·

6. εκτιμά και επίσης ενθαρρύνει μια ακόμα στενότερη συνεργασία μεταξύ των 
οργανισμών στον τομέα της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της 
κοινωνικής ένταξης, ώστε να βελτιωθούν οι συνέργειες και να διασφαλιστούν η 
περαιτέρω συμπληρωματικότητα και η κοινοχρησία πόρων· τονίζει τη σημασία και την 
προστιθέμενη αξία κάθε οργανισμού στον τομέα εμπειρογνωμοσύνης του και την 
αυτονομία του·

7. αναγνωρίζει ότι οι τέσσερις οργανισμοί πραγματοποίησαν ειδικές συνεδριάσεις από 
κοινού, με σκοπό να ευθυγραμμίσουν τις μεθοδολογίες τους όσον αφορά τους δείκτες 
επιδόσεων, σε συνέχεια της σύστασης της Επιτροπής που ελήφθη το 2019 με βάση την 
αξιολόγηση τεσσάρων οργανισμών του 2017 (σύσταση 5 του SWD(2019)159)·

8. υπενθυμίζει ότι η ετήσια ανταλλαγή απόψεων στις αρμόδιες επιτροπές σχετικά με τα 
ετήσια προγράμματα εργασίας και τις πολυετείς στρατηγικές των οργανισμών είναι 
καθοριστική για να εξασφαλίζεται ότι τα προγράμματα και οι στρατηγικές 
ευθυγραμμίζονται με τις τρέχουσες πολιτικές προτεραιότητες, ειδικότερα στο πλαίσιο 
της τήρησης των αρχών που κατοχυρώνονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων· υπενθυμίζει ότι οι οργανισμοί είναι οι πλέον ειδικευμένοι στην 
αξιολόγηση της χρήσης των πόρων και διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη στήριξη των 
κατάλληλων βιώσιμων έργων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία· καλεί 
την Επιτροπή να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για τη στήριξη των οργανισμών της 
Ένωσης, με σκοπό τη διασφάλιση του κοινωνικού διαλόγου· σημειώνει ότι οι 
οργανισμοί της Ένωσης διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διασφάλιση του κοινωνικού 
διαλόγου με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης· 

9. προτρέπει τους οργανισμούς της Ένωσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο να καταρτίσουν 
μια στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα, η οποία θα περιλαμβάνει αναφορά στα 
θεμελιώδη δικαιώματα στο πλαίσιο ενός κώδικα δεοντολογίας που θα μπορούσε να 
καθορίζει τα καθήκοντα και την κατάρτιση του προσωπικού τους· να θεσπίσουν 
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μηχανισμούς που θα διασφαλίζουν τον εντοπισμό και την καταγγελία κάθε παραβίασης 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και την ταχεία γνωστοποίηση των κινδύνων 
τέτοιων παραβιάσεων στα κύρια όργανα του οικείου οργανισμού· να δημιουργήσουν, 
κατά περίπτωση, τη θέση του υπευθύνου θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο οποίος θα 
λογοδοτεί απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο, ώστε να εξασφαλίζεται ένας βαθμός 
ανεξαρτησίας έναντι του λοιπού προσωπικού, προκειμένου να διασφαλίζεται η άμεση 
αντιμετώπιση των απειλών κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η διαρκής 
αναβάθμιση της πολιτικής θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός του οργανισμού· να 
αναπτύξουν τακτικό διάλογο με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και αρμόδιες 
διεθνείς οργανώσεις όσον αφορά ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων· να καταστήσουν 
τη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα κεντρική συνιστώσα των όρων αναφοράς 
στο πλαίσιο της συνεργασίας του οικείου οργανισμού με εξωτερικούς παράγοντες, και 
μεταξύ άλλων με μέλη των φορέων εθνικής διοίκησης με τα οποία αλληλεπιδρούν σε 
επιχειρησιακό επίπεδο·

10. σημειώνει ότι οι περισσότερες παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ετήσια 
έκθεσή του για τους οργανισμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2019 αφορούν 
ελλείψεις στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, όπως συνέβη και τα 
προηγούμενα έτη, ιδίως όσον αφορά τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την 
κανονικότητα· καλεί επιτακτικά τους οργανισμούς της Ένωσης να βελτιώσουν 
περαιτέρω τις διαδικασίες τους για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, με γνώμονα να 
διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες, 
την τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και 
της μη εισαγωγής διακρίσεων, και να αποτρέψουν, συνεπώς, τη φορολογική απάτη και 
τον αθέμιτο ανταγωνισμό·

11. εκφράζει την ανησυχία του για το πολύ υψηλό επίπεδο μεταφορών στο επόμενο 
οικονομικό έτος σε ορισμένους οργανισμούς, γεγονός που θα μπορούσε να 
καταδεικνύει διάφορες αδυναμίες, συμπεριλαμβανομένου του ανεπαρκούς 
δημοσιονομικού σχεδιασμού, πράγμα που αντιβαίνει στη δημοσιονομική αρχή της 
ετήσιας διάρκειας·

12. σημειώνει με ικανοποίηση ότι, για τις περισσότερες από τις 207 παρατηρήσεις του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου που δεν είχαν αντιμετωπιστεί στο τέλος του 2018, 
ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονταν σε εξέλιξη διορθωτικά μέτρα το 2019·

13. σημειώνει με ανησυχία ότι, το 2019, μόνο το 34 %1 των μελών των ανώτατων οργάνων 
λήψης αποφάσεων στο σύνολο των οργανισμών της Ένωσης ήταν γυναίκες, και καλεί, 
εν προκειμένω, τους οργανισμούς της Ένωσης να παρουσιάσουν στο μέλλον δεδομένα 
σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων για όλες τις κατηγορίες διοικητικού 
προσωπικού· προτρέπει, εν προκειμένω, τους οργανισμούς της Ένωσης να 
αντιμετωπίσουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής του 
προσωπικού τους και την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στις διοικητικές θέσεις· 

14. υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (ELA) ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2018 και 
άρχισε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 2019· τονίζει τη σημασία να καταστεί η ELA 
πλήρως λειτουργική χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, προκειμένου να βελτιωθεί η 
εφαρμογή και επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με την κινητικότητα του 

1  https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm/wmidm_adm
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εργατικού δυναμικού και τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να 
διασφαλιστεί η δίκαιη κινητικότητα και η αποτελεσματική διασυνοριακή επιβολή των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστούν επαρκείς 
χρηματοδοτικοί πόροι εν προκειμένω·

15. επισημαίνει ότι η διαφάνεια και η ενημέρωση των πολιτών όσον αφορά την ύπαρξη των 
οργανισμών της Ένωσης είναι απαραίτητες για τη δημοκρατική λογοδοσία τους·

16. παρατηρεί ότι η ELA θα συμβάλει στην αποτελεσματική και δίκαιη επιβολή των 
ενωσιακών κανόνων για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και τον 
συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης, θα βοηθήσει τις εθνικές αρχές να 
συνεργαστούν για την επιβολή των κανόνων αυτών, και θα διευκολύνει τους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις να επωφεληθούν από την εσωτερική αγορά· φρονεί ότι οι τέσσερις 
οργανισμοί (EUROFOUND, CEDEFOP, ETF και EU-OSHA), μολονότι εστιάζουν 
κυρίως στην έρευνα, μπορούν να παράσχουν στήριξη και να συμβάλουν 
εποικοδομητικά στο έργο της ELA·

17. υπενθυμίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στους 
οργανισμούς της Ένωσης, σύμφωνα με τους βασικούς κανονισμούς για τη σύστασή 
τους.
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Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Monica 
Semedo, Marie-Pierre Vedrenne

S&D Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Heléne Fritzon, Lina 
Gálvez Muñoz, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

The Left Marc Botenga, Leila Chaibi, Özlem Demirel, José Gusmão

Verts/ALE Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

2 -
ID Nicolaus Fest, Guido Reil

3 0
ID Dominique Bilde, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
- : κατά
0 : αποχή


