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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. minder om, at mandatet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning 
(Frontex) (i det følgende benævnt "agenturet") blev udvidet betydeligt i 2016 som følge 
af den migrations- og asylsituation, som Unionen stod over for i 2015, således at 
agenturet bedre kunne opfylde behovene og udfordringerne ved EU's ydre grænser; 
påpeger, at agenturets budget steg med 21 % i 2017 med tilhørende personaleforøgelser 
på 43 % i 2017; understreger, at systemerne og procedurerne i 2017 stadig var ved at 
blive tilpasset for at kunne opfylde agenturets nye mandat, som blev ajourført i 2016 
med forordning (EU) 2016/16241; glæder sig over Revisionsrettens konklusioner om, at 
agenturets årsregnskab giver et retvisende billede af agenturets finansielle stilling pr. 31. 
december 2017, og at dets transaktioner er lovlige og formelt rigtige; minder om, at 
agenturets mandat i øjeblikket er under revision; 

2. noterer sig for andet år i træk, at en væsentlig del af de budgetbevillinger, der var 
overført fra det foregående år (17 %), bortfaldt; understreger, at dette indikerer, at 
agenturets budgetbehov er blevet betydeligt overvurderet, navnlig i de offentlige 
myndigheder i medlemsstaterne og andre samarbejdslande; anmoder derfor agenturet 
om at samarbejde med sine partnere for at forbedre sine budgetoverslag; opfordrer til, at 
agenturet gør brug af forenklede omkostningsmuligheder og andre 
finansieringsmekanismer ud over tilskud, når dette er hensigtsmæssigt, med henblik på 
at øge omkostningseffektiviteten;

3. bemærker, at Revisionsretten siden 2014 har rapporteret, at dokumentationen for de 
udgifter, der anmeldes af samarbejdslandene, ofte er utilstrækkelig; beklager, at dette 
igen var tilfældet i 2017 med finansieringen af indsættelsen af et fly i Grækenland for at 
støtte den islandske kystvagt og med medfinansieringen af et andet fly, der blev brugt af 
den spanske Guardia Civil; glæder sig over agenturets beslutning om at undersøge 
muligheden for at anvende en forenklet model til godtgørelse af omkostninger i 
forbindelse med disse tilbagevendende spørgsmål;

4. beklager den regelstridige ansættelse af midlertidigt ansatte i højere AST-lønklasser end 
dem, der er tilladt i henhold til personalevedtægten (AST 4); forstår de vanskeligheder, 
som agenturet står over for med hensyn til at rekruttere kvalificeret personale, og som 
førte til, at agenturet returnerede 4 mio. EUR; minder agenturet om vigtigheden af altid 
at holde sig til personalevedtægten;

                                               
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).



PE630.584v03-00 4/6 AD\1174808DA.docx

DA

5. beklager, at stillingsopslag kun offentliggøres på agenturets websted og kun på et 
begrænset antal sprog; opfordrer agenturet til at være mere proaktivt med hensyn til 
synligheden af og det generelle kendskab til ledige stillinger i agenturet; anerkender 
bekymringerne med hensyn til de yderligere omkostninger i forbindelse med 
oversættelsen af stillingsopslag til alle officielle EU-sprog, men anmoder agenturet om 
systematisk at offentliggøre alle ledige stillinger på webstedet for Det Europæiske 
Personaleudvælgelseskontor på alle EU-sprog for at øge gennemsigtigheden for 
Unionens borgere; opfordrer Kommissionen til at overveje foranstaltninger, der har til 
formål at mindske agenturernes økonomiske byrde i forbindelse med oversættelsen af 
stillingsopslag, herunder ved at etablere en ad hoc-rammeaftale med 
Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer;

6. bemærker, at agenturet ikke har haft en dækkende kontinuitetsplan, som er godkendt af 
bestyrelsen, siden det flyttede i 2014; anmoder agenturets bestyrelse om at vedtage klare 
serviceniveauaftaler for at sikre kontinuiteten i agenturets aktiviteter i tilfælde af en 
katastrofe på stedet samt at opstille dertilhørende mål for IT-genopretning og maksimalt 
tilladt datatab for de mest kritiske systemer og applikationer; anmoder agenturet om at 
udarbejde støtteplanerne, at gennemføre dem på passende vis og få testresultater 
godkendt på behørig vis af dets bestyrelse;

7. minder om, at bestemmelserne om information og kommunikation som led i agenturets 
ansvarlighed over for borgerne blev ændret betydeligt i den reviderede forordning, i 
henhold til hvilken agenturet skal være mere åben omkring sine aktiviteter; beklager, at 
agenturet stadig ikke fuldt ud lever op til disse nye regler, og opfordrer det til at 
gennemføre dem hurtigst muligt;

8. beklager, at størstedelen af agenturets operative programmer mangler kvantitative 
målsætninger og specifikke mål for 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; anmoder 
agenturet om at fastsætte relevante strategiske målsætninger for sine aktiviteter og 
oprette et effektivt resultatorienteret overvågnings- og rapporteringssystem med 
relevante og målelige centrale resultatindikatorer;

9. bemærker igen med bekymring kønsubalancen i agenturets bestyrelse; minder om, at 
medlemsstaterne er ansvarlige for at udpege medlemmer til bestyrelsen; opfordrer 
medlemsstaterne til at sikre kønsbalance, når de udpeger medlemmer til agenturets 
bestyrelse; opfordrer agenturet til proaktivt at minde medlemsstaterne om vigtigheden 
af kønsbalance; påpeger, at det ville være ønskeligt at iværksætte foranstaltninger med 
henblik på at opnå en bedre geografisk balance i agenturets personalesammensætning;

10. beklager dybt, at den ansvarlige for grundlæggende rettigheder trods gentagne 
opfordringer fra Parlamentet og en betydelig samlet personaleforhøjelse for agenturet 
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 den reviderede 
forordning; opfordrer 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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