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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. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους 
λογαριασμούς της Ένωσης για το 2018· επισημαίνει ότι το εκτιμώμενο συνολικό επίπεδο 
σφάλματος στις δαπάνες από τον προϋπολογισμό της Ένωσης ήταν 2,6 %, ποσοστό που 
εμπίπτει στο εύρος των εκτιμήσεων σφάλματος για τα δύο τελευταία έτη και είναι 
ελαφρώς υψηλότερο από το ιστορικά χαμηλό 2,4 % το 2017· υπενθυμίζει ότι το όριο 
σημαντικότητας που έχει τεθεί ως στόχος ανέρχεται στο 2 % και καλεί την Επιτροπή να 
εντείνει τις προσπάθειες για την επίτευξη συνολικού επιπέδου σφάλματος κάτω από το 
όριο αυτό· 

2. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει ανταποκριθεί στην 
επανειλημμένη έκκληση του Κοινοβουλίου για τον υπολογισμό του εκτιμώμενου επιπέδου 
σφάλματος στις δαπάνες ειδικά για τον τομέα ΙΙΙ (Ασφάλεια και ιθαγένεια)· λαμβάνει υπό 
σημείωση τον λόγο που επικαλείται το Ελεγκτικό Συνέδριο για το γεγονός ότι δεν το 
έπραξε, συγκεκριμένα ότι ο τομέας ΙΙΙ αντιπροσωπεύει μόλις το 2 % των πληρωμών στον 
προϋπολογισμό του 2018· λαμβάνει υπό σημείωση την αυτοαξιολόγηση της ΓΔ HOME, 
σύμφωνα με την οποία το επίπεδο σφάλματος εκτιμάται κάτω από το όριο σημαντικότητας 
του 2 %· εκφράζει τη λύπη του διότι το περιορισμένο δείγμα των 18 πράξεων που 
ελέγχθηκαν για το 2018 δεν κρίθηκε αρκετό από το Ελεγκτικό Συνέδριο για να 
επιβεβαιώσει αυτό το θετικό αποτέλεσμα· ζητεί να υπόκειται σε λογιστικό έλεγχο 
μεγαλύτερο δείγμα πράξεων, ώστε να παρέχονται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό 
αρχή οι απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που 
επιτυγχάνονται στον σημαντικό αυτόν τομέα πολιτικής·

3. χαιρετίζει τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό 
καταπιστευματικό Ταμείο εκτάκτου ανάγκης για την Αφρική1 («EUTF για την Αφρική») 
και τη Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία2 («Διευκόλυνση για την 
Τουρκία»)· λαμβάνει υπό σημείωση τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι το 
καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική, το οποίο στηρίζει δραστηριότητες σε 26 
αφρικανικές χώρες, είναι ένα ευέλικτο εργαλείο το οποίο είναι ταχύτερο στη δρομολόγηση 
έργων σε σύγκριση με τα παραδοσιακά χρηματοδοτικά μέσα, αλλά δεν επικεντρώνεται 
στον αποτελεσματικό προσανατολισμό της δράσης στην υπέρβαση των πρωτοφανών 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει τον 
σχεδιασμό του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ για την Αφρική, ιδίως προκειμένου να 
ενισχύσει την εστίασή του και να επιταχύνει την εκτέλεσή του, ούτως ώστε να καταστεί 
περισσότερο αποτελεσματικό· σημειώνει τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι με 
την πρώτη δόση, ύψους 3 δισεκατομμυρίων EUR (επί συνόλου 6 δισεκατομμυρίων EUR), 
που κινητοποιήθηκε στο πλαίσιο της διευκόλυνσης για την Τουρκία, επετεύχθη ταχεία 
ανταπόκριση στην προσφυγική κρίση, αλλά ότι μόνο το μισά από τα έργα έχουν επιτύχει 

1 Ειδική έκθεση 32/2018 «Καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Αφρική: ευέλικτο αλλά χωρίς εστίαση».
2 Ειδική έκθεση 27/2018 «Η Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία: χρήσιμη στήριξη, χρειάζονται 
όμως βελτιώσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των χρημάτων».
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τα αναμενόμενα αποτελέσματα· φρονεί ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των 
έργων βοήθειας σε μετρητά· παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει μέτρα βάσει των 
συστάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μεταξύ άλλων για περισσότερες επενδύσεις σε 
δημοτικές υποδομές και κοινωνικοοικονομική στήριξη για την αντιμετώπιση των αναγκών 
των προσφύγων και για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής μετάβασης από την ανθρωπιστική 
στην αναπτυξιακή βοήθεια·

4. χαιρετίζει την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη στήριξη της 
Ένωσης προς τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να καταπολεμήσουν τη 
ριζοσπαστικοποίηση3, που χρηματοδοτείται, μεταξύ άλλων πηγών, από το Ταμείο 
Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη»· συντάσσεται με την 
άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η Επιτροπή θα πρέπει να βελτιώσει το πλαίσιο για 
τον γενικό συντονισμό των δράσεων που χρηματοδοτεί η Ένωση για την αντιμετώπιση της 
ριζοσπαστικοποίησης, να αυξήσει την πρακτική στήριξη προς τους επαγγελματίες και τους 
υπευθύνους χάραξης πολιτικής στα κράτη μέλη και να βελτιώσει το πλαίσιο για την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εντόπισε 
σημαντικές αδυναμίες στις διαδικασίες εκκαθάρισης της Επιτροπής όσον αφορά το Ταμείο 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και το ΤΕΑ και ότι συμφωνεί με τις 
αποφάσεις της Επιτροπής για εκκαθάριση· θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι τρεις 
από τις 18 πράξεις που εξέτασε το Ελεγκτικό Συνέδριο περιείχαν σφάλματα, ενώ μία από 
τις πράξεις επιμερισμένης διαχείρισης στο πλαίσιο του ΤΑΜΕ κατέδειξε ποσοστό 
σφάλματος 9,4 %· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις συστημικές αδυναμίες που 
εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως η έλλειψη εκ των υστέρων ελέγχων των 
δικαιολογητικών στην περίπτωση εκ των προτέρων διοικητικών ελέγχων σχετικά με τις 
αιτήσεις πληρωμής· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη νομιμότητα και την 
κανονικότητα των ελέγχων στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που διοργανώνουν οι 
δικαιούχοι των κονδυλίων.

3 Ειδική έκθεση 13/2018: «Αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην τρομοκρατία: η Επιτροπή 
ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των κρατών μελών, αλλά ο συντονισμός και η αξιολόγηση εμφανίζουν ορισμένες 
αδυναμίες».


