
PA\1192101HR.docx PE643.088v01-00

HR Ujedinjena u raznolikosti HR

Europski parlament
2019-2024

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

2019/2083(DEC)

26.11.2019

NACRT MIŠLJENJA
Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

upućen Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europsku graničnu i obalnu 
stražu za financijsku godinu 2018.
(2019/2083(DEC))

Izvjestiteljica za mišljenje: Roberta Metsola



PE643.088v01-00 2/4 PA\1192101HR.docx

HR

PA_NonLeg



PA\1192101HR.docx 3/4 PE643.088v01-00

HR

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski 
nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1. ističe važnu ulogu Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu („Agencija”), poznate 
i kao Frontex, u promicanju, koordinaciji i razvoju europskog integriranog upravljanja 
granicama; 

2. pozdravlja činjenicu da je Revizorski sud utvrdio da su transakcije na kojima se temelji 
godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije za financijsku godinu 2018. zakonite 
i pravilne u svim značajnim aspektima te da je njezino financijsko stanje na dan 
31. prosinca 2018. objektivno prikazano; 

3. prima na znanje blago povećanje proračuna na 289 milijuna EUR (povećanje od 2 %), 
od čega je 171 milijuna EUR odnosno 59 % dodijeljeno za sporazume o financiranju 
operativnih aktivnosti zemalja suradnica; podsjeća da je upravni odbor smanjio početni 
proračun za 2018. za 31,5 milijuna EUR na temelju dviju izmjena proračuna kako bi se 
odgovorilo na smanjene potrebe povezane s problemima zapošljavanja, kao i na potrebu 
za uštedama u pogledu povrata i operativnih odgovora; 

4. pozdravlja činjenicu da je Agencija 2018. uspjela znatno povećati broj osoblja s 526 na 
630 (povećanje od 20 %); međutim, žali zbog toga što je broj zaposlenih bio znatno niži 
(za 17 %) u odnosu na ukupno 760 radnih mjesta odobrenih u planu radnih mjesta za 
2018.; izražava zabrinutost zbog čestih promjena zaposlenika i trajnih poteškoća koje 
Agencija ima u pronalaženju prikladnih kandidata; potvrđuje da niski koeficijent plaća 
pridonosi tom problemu te stoga pozdravlja namjeru razmatranja socijalnih mjera kako 
bi se riješio taj problem; u tom pogledu napominje da Pravilnik o osoblju za dužnosnike 
Europske unije i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije sadržavaju 
odredbe o fleksibilnosti za prilagodbu uvjetima koji prevladavaju na tržištu rada u Uniji, 
a koje se uzimaju u obzir prilikom zapošljavanja dužnosnika kako bi se ispunile 
specifične potrebe institucija; napominje da je Revizorski sud utvrdio horizontalni trend 
u svim agencijama  koji se odnosi na angažiranje vanjskih suradnika zaposlenih na 
mjestima savjetnika za IT; traži rješavanje pitanja ovisnosti o vanjskom zapošljavanju u 
tom važnom području; traži od Agencije da oglase o slobodnim radnim mjestima 
objavljuje na stranicama Europskog ureda za odabir osoblja kako bi se povećala 
vidljivost;

5. prima na znanje trajno visoku razinu prijenosa u 2019. (83 milijuna EUR ili 29 %) i 
otkazane prijenose iz proračuna (11 milijuna EUR ili 12 %), što je bilo povezano s 
izazovima u pogledu popunjavanja radnih mjesta, kašnjenjem s izgradnjom nove zgrade 
i višegodišnjom prirodom informatičkih projekata te precjenjivanjem razmjera i 
troškova aktivnosti zemalja suradnica; očekuje od Agencije i zemalja suradnica da 
poboljšaju svoje procjene proračuna kako bi se 2019. smanjili prijenosi; pozdravlja 
činjenicu da je Agencija donijela nova pravila o zviždačima, pokrenula novi 
pojednostavljeni sustav financiranja, uvela sustav ex post kontrole koji obuhvaća sve 
vrste rashoda i izmijenila svoj sustav ex ante provjera; međutim, žali što se Agencija još 
uvijek nije posvetila problemu koji je Revizorski sud zabilježio 2014., a riječ je o 
nedostatnim dokazima o stvarnim troškovima za rashode koji se odnose na opremu, a 
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koje su prijavile države članice suradnice; prima na znanje korake koje je Agencija 
poduzela kako bi se to pitanje riješilo, ali poziva Agenciju da na odgovarajući način 
odgovori na primjedbe Revizorskog suda s obzirom na to da su rashodi koji se odnose 
na opremu iznosili 60 milijuna EUR odnosno 35 % operativnih rashoda Agencije 2018.;

6. poziva Agenciju da poduzme korektivne mjere u pogledu svih neriješenih primjedbi 
Revizorskog suda, uključujući donošenje i provedbu politike za osjetljiva radna mjesta 
u skladu sa svojim standardima unutarnje kontrole;

7. ponavlja da u upravnom odboru Agencije i dalje postoji izražena rodna neravnoteža; 
poziva da se ta neravnoteža što prije ispravi; poziva stoga Agenciju da proaktivno 
podsjeti države članice o važnosti rodne ravnoteže, a države članice poziva da pri 
predlaganju svojih članova upravnog odbora u obzir uzmu rodnu ravnotežu;

8. ponavlja svoj poziv Agenciji da bude transparentnija u pogledu svojih aktivnosti; 
pozdravlja stvaranje novog odjeljka na internetskoj stranici Agencije preko kojeg 
javnost može pristupiti dokumentima; poziva Agenciju da izradi registar dokumenata 
koji je pravno obavezna imati u skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/20011; 

9. smatra da bi Agencija trebala proaktivno pružati informacije o svojim operativnim 
aktivnostima kako bi se zaštitila od neosnovanih optužbi; poziva Agenciju da pred 
odborom LIBE ispuni svoje specifične dužnosti o izvješćivanju prema zastupnicima u 
Europskom parlamentu dostavljajući redovita iscrpna izvješća, a kada je to nužno i u 
formatu zatvorenom za javnost; poziva Agenciju da na raspolaganje stavi izvješće o 
praktičnoj primjeni Uredbe (EU) No 656/20142 za 2018. godinu jer je na to zakonski 
obvezna te da u buduće pruža više konkretnih informacija kako bi se aktivnosti 
Agencije na moru mogle ispravno ocijeniti;

1 Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom 
pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., 
str. 43.).
2 Uredba (EU) br. 656/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o 
utvrđivanju pravila za nadzor vanjskih morskih granica u kontekstu operativne suradnje koju 
koordinira Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama 
država članica Europske unije (SL L 189, 27.6.2014., str. 93.).


