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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. υπενθυμίζει τη σημασία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο 
(«EASO» ή «η Υπηρεσία») για την ανάπτυξη του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος 
ασύλου και τονίζει ότι η Υπηρεσία συμβάλλει θετικά στην ενίσχυση της πρακτικής 
συνεργασίας των κρατών μελών για το άσυλο στην Ευρώπη, βοηθά τα κράτη μέλη να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την παροχή προστασίας στους 
ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και λειτουργεί ως κέντρο εμπειρογνωσίας σε θέματα 
ασύλου· τονίζει ότι η Υπηρεσία θα πρέπει πάντα να σέβεται την κυριαρχία των κρατών 
μελών κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της·

2. υπενθυμίζει τις παρατυπίες στην Υπηρεσία που αναφέρθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) το 2017 και τις συστάσεις της OLAF 
προς το διοικητικό συμβούλιο της Υπηρεσίας σχετικά με πειθαρχική δράση, την 
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Υπηρεσίας της 6ης Ιουνίου 2018 για την 
απαλλαγή του εκτελεστικού διευθυντή από τα καθήκοντά του με άμεση ισχύ, τον 
διορισμό προσωρινού εκτελεστικού διευθυντή στις 6 Ιουνίου 2018 και τον διορισμό 
νέας εκτελεστικής διευθύντριας στις 16 Ιουνίου 2019· 

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτήρισε 
νόμιμες και κανονικές, από κάθε ουσιώδη πλευρά, τις υποκείμενες πράξεις των 
ετήσιων λογαριασμών της EASO για το οικονομικό έτος 2018, και ότι η 
δημοσιονομική της κατάσταση στις 31 Δεκεμβρίου 2018 περιγράφεται με πιστότητα· 
επισημαίνει, ωστόσο, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε θετική ελεγκτική γνώμη 
με επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πληρωμών· 
σημειώνει την εξήγηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία η γνώμη 
με επιφύλαξη εκδόθηκε σε σχέση με τη βραδεία βελτίωση της μη ικανοποιητικής 
κατάστασης που αναφέρθηκε για το 2017 όσον αφορά τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης 
και εσωτερικού ελέγχου της Υπηρεσίας, που αντικατοπτρίζονται σε άλλη σημαντική 
παράτυπη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, καθώς και τη νομιμότητα και 
κανονικότητα των πράξεων·

4. τονίζει ότι είναι απαραίτητο για την Υπηρεσία να συστήσει κλιμάκιο εσωτερικού 
ελέγχου, σε συνδυασμό με μια αποτελεσματική πολιτική εκ των υστέρων 
επαληθεύσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι όλες οι πράξεις είναι νόμιμες και 
κανονικές·

5. σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός της EASO αυξήθηκε σημαντικά από 79 εκατομμύρια 
EUR σε 98 εκατομμύρια EUR (ποσό που συνιστά αύξηση κατά 24%), ενώ τα μέλη του 
προσωπικού αυξήθηκαν από 200 σε 207 μόνο (αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση 
κατά 3,5 %)· εκφράζει την ανησυχία του για τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
ότι δεν υπήρχε αποθεματικό για απρόβλεπτα στον προϋπολογισμό της EASO, για την 
κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών επιχειρησιακών αναγκών· καλεί την Υπηρεσία 
να ενισχύσει τον διάλογο με την Επιτροπή και την αρμόδια για τον προϋπολογισμό 
αρχή όσον αφορά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την κατανομή των πόρων, ιδίως 
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μέσα από το πρίσμα του χαρακτήρα των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της EASO· 
εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αναγνώρισε ότι, 30 από τα 
61 μέτρα του σχεδίου δράσης είχαν ολοκληρωθεί και τα υπόλοιπα 31 βρίσκονταν σε 
εξέλιξη· τονίζει ότι η αποτελεσματική, δίκαιη και ανθρώπινη αντιμετώπιση των 
αιτήσεων ασύλου αποτελεί προτεραιότητα για την Ένωση· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, 
την ικανοποίησή του για την πρόθεση της EASO να θεσπίσει ορθές διαδικασίες και να 
διαθέτει έγκαιρο σχεδιασμό για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

6. έχει θορυβηθεί από τις διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η κατάσταση 
σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό στην Υπηρεσία σημείωσε ραγδαία επιδείνωση από 
το τέλος του 2017 και μετά και ότι στην πλειονότητά τους οι κενές θέσεις, κυρίως για 
τα διευθυντικά στελέχη στο τμήμα διοίκησης, δεν είχαν καλυφθεί ακόμη στο τέλος του 
2018· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι εδώ και τουλάχιστον δύο συναπτά έτη 
δεν έχει επιλυθεί η κατάσταση σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό στην Υπηρεσία· 
καλεί επιτακτικά την Υπηρεσία να λάβει άμεσα μέτρα για την εξεύρεση μόνιμης και 
βιώσιμης λύσης στο θέμα αυτό· καλεί επιτακτικά την Υπηρεσία να δώσει 
προτεραιότητα στην κάλυψη των κενών θέσεων για μεσαία διευθυντικά στελέχη με 
μόνιμο προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, προκειμένου τα στελέχη αυτά να 
εκπαιδεύσουν τα υπόλοιπα νέα μέλη του προσωπικού· 

7. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η EASO στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στους 
προσωρινούς εργαζομένους για να αντισταθμίσει την έλλειψη εθνικών 
εμπειρογνωμόνων, των οποίων την απόσπαση υποχρεούνται να δρομολογούν τα κράτη 
μέλη βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου· σημειώνει ότι η EASO, στηριζόμενη με τον τρόπο αυτό στους 
προσωρινούς εργαζομένους, αντί να στηρίζεται στην απαραίτητη τοποθέτηση 
εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη, μπορεί να καταλήξει να μην είναι σε θέση να 
παράσχει ζωτικής σημασίας στήριξη στα κράτη μέλη για τα συστήματα ασύλου τους· 
καλεί τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την απόσπαση 
προσωπικού· ενθαρρύνει την Υπηρεσία να δώσει συνέχεια στη σύσταση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου για ανάλυση, μαζί με τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές, 
της οικονομικής αποδοτικότητας των εξωτερικών συνεργατών σε σχέση με το μόνιμο 
προσωπικό και του κατά πόσον τηρείται πλήρως το ισχύον νομικό πλαίσιο, ιδίως όσον 
αφορά τις συνθήκες εργασίας· θεωρεί, σε κάθε περίπτωση, ότι η στελέχωση της EASO 
θα πρέπει να ενισχυθεί ώστε να έχει η Υπηρεσία τη δυνατότητα να εκτελεί ορθά τα 
καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί· εκφράζει ικανοποίηση, στο πλαίσιο αυτό, για το 
φιλόδοξο σχέδιο προσλήψεων που τέθηκε σε εφαρμογή εν τω μεταξύ και για τον θετικό 
αντίκτυπο που έχει στην πλήρωση κενών θέσεων·

8. εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε 
ότι η προσήλωση της Υπηρεσίας στον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5 % έχει 
οδηγήσει σε ελλείψεις στον τομέα των υπηρεσιών ΤΠ τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στην Ιταλία· σημειώνει με ανησυχία ότι η Υπηρεσία χρησιμοποιεί συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών για υπηρεσίες ΤΠ και άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες είχαν 
καταρτιστεί κατά τέτοιον τρόπο που θα μπορούσαν να συνεπάγονται την τοποθέτηση 
προσωρινών εργαζομένων αντί για την παροχή σαφώς καθορισμένων υπηρεσιών ή 
προϊόντων· αναγνωρίζει ότι η φύση των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας δυσχεραίνει 
την πρόβλεψη του χρονοδιαγράμματος και της διάρκειας των σχετικών συμβάσεων, 
αλλά καλεί την Υπηρεσία να διασφαλίσει ότι οι συμβάσεις καταρτίζονται κατά 
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τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγχυση μεταξύ της παροχής 
υπηρεσιών ΤΠ και των προσωρινών εργαζομένων·

9. σημειώνει τις απαντήσεις της EASO στις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων 
υπό τη νέα εκτελεστική διευθύντρια, μεταξύ άλλων δίνοντας προτεραιότητα στη 
σύναψη συμφωνιών υποδοχής με την Ιταλία, την Ελλάδα και την Κύπρο για τη στέγαση 
των ομάδων υποστήριξης για το άσυλο και των λοιπών δυνάμεων της EASO στα κράτη 
μέλη, ενισχύοντας τη διαφάνεια των διαδικασιών πρόσληψης και βελτιώνοντας τη 
νομική υπηρεσία της EASO εντός του 2019·

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συγκεκριμένα και θετικά μέτρα που έχει λάβει η 
Υπηρεσία για τη μεταρρύθμιση της οργανωτικής διακυβέρνησής της μέσω του σχεδίου 
δράσης για τη διακυβέρνηση της EASO, το οποίο εγκρίθηκε από το διοικητικό 
συμβούλιο το 2018· σημειώνει ότι περίπου τα μισά διορθωτικά μέτρα που 
δρομολογήθηκαν από τη διοίκηση της Υπηρεσίας δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί· 
επιδοκιμάζει ειδικότερα τα διορθωτικά μέτρα που εφαρμόζονται όσον αφορά τα 
πρότυπα εσωτερικού ελέγχου· καλεί την EASO να βελτιώσει περαιτέρω τις διαδικασίες 
εσωτερικού ελέγχου με ιδιαίτερη προσοχή στην καθιέρωση «πολιτικής για τις 
ευαίσθητες θέσεις», συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των μηχανισμών ελέγχου και 
της κινητικότητας του προσωπικού, με στόχο την καλύτερη διαχείριση των κινδύνων 
που συνδέονται με ευαίσθητα καθήκοντα·

11. σημειώνει ότι, στις 26 Νοεμβρίου 2019, η εκτελεστική διευθύντρια παρουσίασε το νέο 
οργανόγραμμα στο διοικητικό συμβούλιο· θεωρεί ότι μια αναδιοργάνωση προσωπικού 
θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου, της διασφάλισης 
ποιότητας και της διαχείρισης κινδύνου και στη συμμόρφωση με τα μέτρα που 
ζητούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού 
Ελέγχου της Επιτροπής.
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