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FORSLAG
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer
Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det
beslutningsforslag, det vedtager:
1.

bemærker Revisionsrettens konklusioner om, at årsregnskabet for agenturet giver et
retvisende billede af agenturets finansielle stilling pr. 31. december 2016, og at dets
transaktioner er lovlige og formelt rigtige; understreger, at Frontex' rolle og aktiviteter i
væsentlig grad blev udvidet i 2016 med en budgetstigning på 75 % og en forøgelse af
personalet med 18 % efter vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EU) 2016/16241;

2.

bemærker, at Frontex som følge af de øgede migrationsstrømme til Unionen i 2015 og
2016 har oplevet problemer med at udnytte supplerende EU-midler, der blev ydet i løbet
af 2016, hvilket har ført til betydelige vanskeligheder med at overholde budgetmæssige
og finansielle bestemmelser; understreger, at der var et højt niveau af bortfaldne
fremførsler fra 2015 under afsnit III (16 %); bemærker i denne forbindelse, at den
samlede budgetudnyttelsesgrad var på 95,3 % for 2015-bevillingerne; understreger, at
agenturet oprindeligt bevilgede 20 mio. EUR fra budgettet for 2016 til udgifter til
"hotspots", men at det i mellemtiden allerede har forpligtet næsten 35 mio. EUR til dette
formål og de tilknyttede fælles operationelle aktiviteter; påpeger, at agenturet
finansierede nationale tilbagesendelsesoperationer indtil oktober 2016, og at
Revisionsretten mener, at disse betalinger var "uretmæssige"; anmoder agenturet om
væsentligt at forbedre sin finansielle planlægning, kontrol og budgetforvaltning;

3.

bemærker, at agenturet oplevede vanskeligheder med at finde egnede ansøgere med den
nødvendige profil, og at det bestræbte sig på at skabe balance i den geografiske
fordeling i forbindelse med ansættelsen af kvalificerede ansøgere; kritiserer ikke desto
mindre den ulovlige ansættelse af 14 midlertidigt ansatte i høje AST-lønklasser;
anmoder agenturet om til enhver tid nøje at overholde personalevedtægten; bemærker i
den forbindelse, at personalevedtægten er tilstrækkeligt fleksibel til, at der ved
ansættelse af tjenestemænd og øvrige ansatte kan tages højde for de gældende
arbejdsmarkedsvilkår i Unionen for at imødekomme institutionernes specifikke behov;
understreger, at agenturets personale vil blive mere end fordoblet fra 2016 til 2020;
beklager imidlertid, at forhøjelsen ikke var baseret på en grundig analyse; anmoder
agenturet om fremover bedre at begrunde sine behov på basis af præcise og
kontrollerbare oplysninger og data;

4.

fremhæver Frontex' bidrag i forbindelse med redningen af mere end 250 000 mennesker
på havet i 2015; glæder sig over forøgelsen af agenturets eftersøgnings- og
redningskapacitet; bemærker dog, at der stadig skal gøres en betydelig indsats i denne
retning;

1

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om
den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 og Rådets beslutning 2005/267/EF
(EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1).
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5.

bemærker, at der findes specifikke mål og resultatindikatorer for intern brug i
forbindelse med fælles operationer; beklager, at disse ikke er offentlige, og at
størstedelen af Frontex' operative programmer derfor mangler kvantitative målsætninger
og specifikke mål for de fælles operationer; bemærker med bekymring, at dette sammen
med utilstrækkelig dokumentation fra samarbejdslande kan hæmme den efterfølgende
evaluering af de fælles operationers effektivitet på lang sigt; beklager, at den faktiske
virkning af fælles operationer derfor er vanskelig at vurdere; anmoder agenturet om at
fortsætte med at fastsætte relevante strategiske målsætninger for sine aktiviteter og
oprette et effektivt resultatorienteret overvågnings- og rapporteringssystem med
relevante og målelige centrale resultatindikatorer; minder om, at bestemmelserne om
information og kommunikation inden for rammerne af Frontex' ansvarlighed over for
borgerne blev ændret betydeligt i forordning (EU) 2016/1624, i henhold til hvilken
Frontex skal være mere åben omkring sine aktiviteter; beklager, at Frontex stadig ikke
fuldt ud lever op til disse nye regler, og opfordrer Frontex til at gennemføre dem
hurtigst muligt;

6.

bemærker med bekymring, at der er en betydelig kønsubalance på 93%/7% i
sammensætningen af agenturets bestyrelse; opfordrer indtrængende til, at denne
indikator korrigeres fremover; opfordrer medlemsstaterne til at sikre kønsbalance, når
de udpeger medlemmer af agenturets bestyrelse; opfordrer agenturet til proaktivt at
minde medlemsstaterne om vigtigheden af kønsbalance;

7.

bemærker, at den ansvarlige for grundlæggende rettigheder siden 2016 har fået 5 nye
stillinger, hvoraf tre er ledige; beklager imidlertid dybt, at den ansvarlige for
grundlæggende rettigheder trods gentagne opfordringer fra Parlamentet og en betydelig
samlet personaleforhøjelse for Frontex stadig ikke råder over tilstrækkelige
menneskelige ressourcer og derfor klart er hindret i på korrekt vis at varetage de
opgaver, hun er pålagt i henhold til forordning (EU) 2016/1624; opfordrer derfor
indtrængende agenturet til at forsyne den ansvarlige for grundlæggende rettigheder med
passende ressourcer og personale, navnlig til at oprette en klagemekanisme og til at
videreudvikle og gennemføre agenturets strategi til overvågning og sikring af
beskyttelsen af grundlæggende rettigheder.
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