
AD\1197743EL.docx PE643.087v03-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

2019/2068(DEC)

21.1.2020

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
οικονομικό έτος 2018
(2019/2068(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Roberta Metsola



PE643.087v03-00 2/6 AD\1197743EL.docx

EL

PA_NonLeg



AD\1197743EL.docx 3/6 PE643.087v03-00

EL

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. τονίζει και πάλι τον ρόλο που διαδραματίζει ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
(«FRA» ή «ο Οργανισμός») προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων που ζουν στην Ένωση· υπενθυμίζει τη συμβολή 
του Οργανισμού στην προώθηση του προβληματισμού σχετικά με την κατάλληλη 
ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και θεμελιωδών δικαιωμάτων· επισημαίνει, ειδικότερα, τη 
σημασία που έχουν οι μελέτες και οι γνωμοδοτήσεις του Οργανισμού για την ανάπτυξη 
της νομοθεσίας της Ένωσης·

2. 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 του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018 και για το γεγονός ότι οι 
λογαριασμοί αυτοί παρέχουν εύλογη εικόνα της οικονομικής κατάστασης του 
Οργανισμού στις 31 Δεκεμβρίου 2018· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο 
προϋπολογισμός του Οργανισμού, ύψους 23 εκατομμυρίων EUR, δεν αυξήθηκε το 
2018, και σημειώνει την ελαφρά αύξηση του προσωπικού από 108 σε 110 άτομα το 
2018·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για την εσωτερική αναδιάρθρωση στην οποία προέβη ο 
Οργανισμός κατά τη διάρκεια του 2018 με στόχο να βελτιώσει τη στήριξη μεταξύ των 
υπηρεσιών και να ενισχύσει τα αποτελέσματά του·

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το ποσοστό μεταφοράς των αναλήψεων 
υποχρεώσεων για δαπάνες λειτουργίας παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, και συγκεκριμένα 
στο 70 % ή σε 4,9 εκατομμύρια EUR, δηλαδή στο ίδιο ποσοστό με το 2017· 
αναγνωρίζει ότι οι καθυστερήσεις αντικατοπτρίζουν τη φύση των δραστηριοτήτων του 
Οργανισμού, και ιδίως τη χρηματοδότηση μελετών που διαρκούν πολλούς μήνες, συχνά 
πέραν του τέλους του έτους· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο 
Οργανισμός έχει θεσπίσει διαδικασίες σχεδιασμού για την παρακολούθηση των 
καθυστερήσεων μεταξύ της υπογραφής των συμβάσεων, των παραδόσεων και των 
πληρωμών, αλλά συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι ο Οργανισμός 
θα πρέπει να βελτιώσει περαιτέρω τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού του, μεταξύ 
άλλων με τη δυνητική καθιέρωση διαχωριζόμενων πιστώσεων·

5. επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει διαπιστώσει μια οριζόντια τάση σε όλους 
τους οργανισμούς όσον αφορά τη χρήση εξωτερικού προσωπικού, το οποίο 
προσλαμβάνεται με καθήκοντα παροχής συμβουλών σε θέματα ΤΠ· ζητεί να 
αντιμετωπιστεί η εξάρτηση από εξωτερικές προσλήψεις στον σημαντικό αυτόν τομέα· 
επικροτεί τις προσπάθειες που κατέβαλε ο Οργανισμός για να εξισορροπήσει τη 
γεωγραφική κατανομή των προσλήψεων υποψηφίων που διαθέτουν τα απαραίτητα 
προσόντα για διάφορες θέσεις, έχοντας κατά νου τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όσον 
αφορά την πρόσληψη των κατάλληλων υποψηφίων για ορισμένα καθήκοντα·
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6. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που σημείωσε ο Οργανισμός όσον 
αφορά την αύξηση του αριθμού των γυναικών στα διοικητικά όργανα και την επίτευξη 
του στόχου που έθεσε το Κοινοβούλιο, με το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2012, 
σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 2011, 
δηλαδή ενός κατώτατου ορίου 40 % για την εκπροσώπηση των γυναικών σε διοικητικά 
όργανα έως το 2020·

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που σημείωσε ο Οργανισμός σε σχέση 
με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου· καλεί τον FRA να εντείνει τις 
προσπάθειές του όσον αφορά τις εκκρεμείς συστάσεις, και ιδίως την εισαγωγή της 
ηλεκτρονικής δημοσίευσης προκηρύξεων διαγωνισμών και της ηλεκτρονικής 
υποβολής προσφορών, τη μείωση των πιστώσεων που μεταφέρονται στο επόμενο 
οικονομικό έτος και την ανάθεση της εκπόνησης μελετών· 

8. υποστηρίζει, σε σχέση με την ανάθεση της εκπόνησης μελετών, ότι οι περιορισμοί του 
προϋπολογισμού δεν θα πρέπει να οδηγούν σε ανεπιτυχείς διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων· πιστεύει ότι η δέσμευση του Οργανισμού να εξετάζει το 
ενδεχόμενο διεξαγωγής έρευνας αγοράς πριν από τη δημοσίευση προσκλήσεων 
υποβολής προσφορών, να επανεξετάζει, εφόσον είναι αναγκαίο, τις τεχνικές 
απαιτήσεις, και να επαναξιολογεί, ει δυνατόν, την προτεραιότητα των προς ανάληψη 
μελετών αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, προκειμένου να είναι πιο επιτυχείς 
οι διαδικασίες υποβολής προσφορών στο μέλλον·

9. ενθαρρύνει τον Οργανισμό να εντείνει τη συνεργασία του με διεθνείς οργανισμούς, 
όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο ΟΗΕ, με σκοπό την εύρεση και την αξιοποίηση 
συνεργειών, όποτε αυτό είναι δυνατόν·

10. αναγνωρίζει τον πολύπλοκο χαρακτήρα των μελετών που εκπονεί ο Οργανισμός, οι 
οποίες καλύπτουν τη νομοθεσία και τις πρακτικές όλων των κρατών μελών· 
επισημαίνει την αξία που έχουν οι εν λόγω μελέτες και γνωμοδοτήσεις για την 
ανάπτυξη των νομικών πράξεων της Ένωσης και τη σημασία που έχει η διάθεση 
επαρκών οικονομικών πόρων στον FRA για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων 
του· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός συνεχώς διεξάγει 
έρευνα και υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με όλους τους τύπους διακρίσεων στην 
Ένωση, συμβάλλοντας στη βελτίωση των στρατηγικών ένταξης και των συναφών 
πολιτικών της Ένωσης και των κρατών μελών· εκφράζει, ειδικότερα, την ικανοποίησή 
του για τη δέσμευση του Οργανισμού να προστατεύει τις ευάλωτες ομάδες 
διεξάγοντας ειδικές μελέτες, όπως οι εκθέσεις σχετικά με το δικαίωμα των ατόμων με 
αναπηρίες στην ανεξάρτητη διαβίωση, σχετικά με την κοινωνική ένταξη των νέων 
Ρομά, και σχετικά με τις φυλετικές διακρίσεις και τα ρατσιστικά εγκλήματα σε βάρος 
ατόμων αφρικανικής καταγωγής· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η 
τρέχουσα εντολή του Οργανισμού περιορίζει τη δυνατότητά του να ενεργεί και να 
αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών σε ορισμένους θεματικούς τομείς· τονίζει ότι το 
πεδίο αρμοδιοτήτων του Οργανισμού θα πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα δικαιώματα 
που προστατεύονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων δικαστικής και αστυνομικής 
συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, και πιστεύει ότι ο Οργανισμός θα πρέπει να 
μπορεί να εκδίδει γνωμοδοτήσεις επί νομοθετικών προτάσεων με δική του 
πρωτοβουλία.
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