EL

Γνώμη 05/2022
(υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 287,
παράγραφος 4, ΣΛΕΕ)

σχετικά με πρόταση της
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για
τροποποίηση
των όρων απασχόλησης των
ευρωπαίων εντεταλμένων
εισαγγελέων
με σκοπό την ενσωμάτωση του
επιδόματος συντηρούμενου
τέκνου στις αποδοχές τους

2

Περιεχόμενα
Σημείο

Εισαγωγή

01

Γενικά σχόλια

02

Ειδικά σχόλια

03‑05

Σύστημα δικλίδων

03‑04

Απαιτήσεις από άποψη προϋπολογισμού

05

3
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 287,
παράγραφος 4,
τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με
την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
(EPPO),
την απόφαση 001/2020 του συλλογικού οργάνου της EPPO,
της 29ης Σεπτεμβρίου 2020, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, σχετικά
με τη θέσπιση κανόνων για τις συνθήκες εργασίας των ευρωπαίων εντεταλμένων
εισαγγελέων,
το αίτημα γνωμοδότησης επί της πρότασης τροποποίησης των όρων απασχόλησης
των ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων, με σκοπό την ενσωμάτωση του
επιδόματος συντηρούμενου τέκνου στις αποδοχές τους, το οποίο η EPPO απηύθυνε
στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στις 25 Απριλίου 2022.
Εκτιμώντας τα εξής:
1)

Επί του παρόντος η EPPO δεν καταβάλλει μεν επίδομα συντηρούμενου τέκνου
στους ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς, ωστόσο οι υπάλληλοι αυτοί
απολαύουν των σχετικών φορολογικών εκπτώσεων που προβλέπει η ΕΕ επί του
μισθού τους.

2)

Σε απόφαση 1 του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαιώθηκε
παρεμπιπτόντως ότι οι υπάλληλοι της ΕΕ που δεν δικαιούνται και δεν λαμβάνουν
επίδομα συντηρούμενου τέκνου από τον εργοδότη τους, το εκάστοτε όργανο της
ΕΕ, δεν δικαιούνται τις αντίστοιχες φορολογικές εκπτώσεις επί του μισθού τους,
τις οποίες προβλέπει ο κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68 τους
Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1968, περί καθορισμού των όρων και της
διαδικασίας επιβολής του φόρου του θεσπισθέντος υπέρ των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

1

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (Δεύτερο Τμήμα) της 12ης Μαρτίου 2020, στην
υπόθεση T-484/18.
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Εισαγωγή
01 Η EPPO προτείνει την τροποποίηση των άρθρων 14 και 16 της

απόφασης 001/2020 του συλλογικού σώματος, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τις
συνθήκες εργασίας των ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων, προκειμένου να
περιληφθεί στις αποδοχές τους το επίδομα συντηρούμενου τέκνου.
1)

Στο άρθρο 14, παράγραφος 1, παρεμβάλλεται νέα διάταξη μετά το στοιχείο β),
ως εξής: «β1) τα επιδόματα συντηρούμενου τέκνου που αναφέρονται στο
άρθρο 67 και στο παράρτημα VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ο
οποίος εφαρμόζεται κατ’ αναλογία,»

2)

Στο άρθρο 16, η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής: «Για τον σκοπό της
παραγράφου 1, η συνολική αμοιβή που καταβάλλεται από την Ευρωπαϊκή
Εισαγγελία αποτελείται από τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 14,
παράγραφος 1), στοιχεία α), β) και β1).»

Γενικά σχόλια
02 Το Συνέδριο δεν έχει γενικά σχόλια να διατυπώσει σχετικά με την τροποποίηση
που προτείνει η EPPO.

Ειδικά σχόλια
Σύστημα δικλίδων

03 Στο άρθρο 2, παράγραφοι 1 έως 7, του παραρτήματος VII του κανονισμού

υπηρεσιακής κατάστασης καθορίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας που πρέπει να
πληρούνται, προκειμένου να καταβάλλονται τα προβλεπόμενα από την ΕΕ επιδόματα
συντηρούμενου τέκνου. Το άρθρο 67, παράγραφος 2, ορίζει ότι «οι υπάλληλοι που
δικαιούνται οικογενειακών επιδομάτων τα οποία αναφέρονται στο παρόν άρθρο
υποχρεούνται να δηλώνουν τα επιδόματα της ιδίας φύσεως που καταβάλλονται από
άλλη πηγή, προκειμένου τα τελευταία να αφαιρεθούν από εκείνα που καταβάλλονται
δυνάμει των άρθρων 1, 2 και 3 του Παραρτήματος VII».
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04 Εφιστούμε την προσοχή στην ανάγκη δημιουργίας συστήματος δικλίδων,

προκειμένου να διασφαλίζεται, αφενός, ότι οι ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς
δηλώνουν τυχόν μεταβολές που επηρεάζουν τα δικαιώματα συντηρούμενου τέκνου
και τυχόν επιδόματα της ιδίας φύσεως που καταβάλλονται από άλλη πηγή και,
αφετέρου, ότι τα επιδόματα που καταβάλλονται από άλλη πηγή αφαιρούνται
προσηκόντως από εκείνα που καταβάλλονται από την ΕΕ.

Απαιτήσεις από άποψη προϋπολογισμού

05 Η προτεινόμενη τροποποίηση στις αποδοχές των ευρωπαίων εντεταλμένων

εισαγγελέων θα συνεπαχθεί αύξηση των δαπανών. Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με
την εκτίμηση των αρμόδιων υπηρεσιών της Επιτροπής, η αύξηση αυτή θα ανέλθει σε
λιγότερο από 800 000 ευρώ ετησίως (χωρίς να συνυπολογίζονται τα παρεμφερή
επιδόματα που καταβάλλονται από άλλες πηγές ή οι πιθανές επιπτώσεις στη μείωση
των τρεχουσών προσαυξήσεων του μισθού των ευρωπαίων εντεταλμένων
εισαγγελέων που ισχύουν σε ορισμένα κράτη μέλη). Τα εν λόγω πρόσθετα έξοδα
πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο των μελλοντικών ετήσιων συζητήσεων περί
προϋπολογισμού.

Η παρούσα γνώμη εγκρίθηκε από το Τμήμα V, του οποίου προεδρεύει ο
Tony Murphy, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο,
στις 21 Ιουλίου 2022.
Για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Klaus-Heiner Lehne
Πρόεδρος

