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1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta 
ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010
(C7-0291/2011 – 2011/2231(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 
huolehtivan viraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2010,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston tilinpäätöksestä 
varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset1,

– ottaa huomioon neuvoston ... antaman suosituksen (0000/2012 – C7-0000/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/20022 ja erityisesti sen 185 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 
huolehtivan viraston perustamisesta 26. lokakuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 2007/20043 ja erityisesti sen 30 artiklan,

– ottaa huomioon asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja 
elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/20024 ja erityisesti sen 94 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien 
sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

1. myöntää Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 
huolehtivan viraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010 / lykkää päätöstä, joka koskee vastuuvapauden myöntämistä 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston 
pääjohtajalle viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

2. esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

                                               
1 EUVL C 366, 15.12.2011, s. 39.
2 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 EUVL L 349, 25.11.2004, s. 1.
4 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
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3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan 
päätöslauselman Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 
huolehtivan viraston pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä (L-sarja).
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2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan 
viraston varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisestä
(C7-0291/2011 – 2011/2231(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 
huolehtivan viraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2010,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston tilinpäätöksestä 
varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset1,

– ottaa huomioon neuvoston ... antaman suosituksen (0000/2012 – C7-0000/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/20022 ja erityisesti sen 185 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 
huolehtivan viraston perustamisesta 26. lokakuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 2007/20043 ja erityisesti sen 30 artiklan,

– ottaa huomioon asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja 
elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/20021 ja erityisesti sen 94 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien 
sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

1. hyväksyy Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 
huolehtivan viraston varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisen / lykkää Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston 
varainhoitovuoden 2010 tilien päättämistä; 

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan unionin jäsenvaltioiden 
operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston pääjohtajalle, neuvostolle, 
komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

                                               
1 EUVL C 366, 15.12.2011, s. 39.
2 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 EUVL L 349, 25.11.2004, s. 1.
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3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 
huolehtivan viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010
(C7-0291/2011 – 2011/2231(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 
huolehtivan viraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2010,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston tilinpäätöksestä 
varainhoitovuodelta 2010 sekä viraston vastaukset2,

– ottaa huomioon neuvoston ... antaman suosituksen (0000/2012 – C7-0000/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/20023 ja erityisesti sen 185 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä 
huolehtivan viraston perustamisesta 26. lokakuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 2007/20044 ja erityisesti sen 30 artiklan,

– ottaa huomioon asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja 
elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/20025 ja erityisesti sen 94 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien 
sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

A. ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on saanut kohtuullisen varmuuden siitä, 
että varainhoitovuoden 2010 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat 
lailliset ja asianmukaiset;

B. ottaa huomioon, että parlamentti myönsi 10. toukokuuta 2011 Euroopan unionin 

                                                                                                                                                  
1 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
2 EUVL C 366, 15.12.2011, s. 39.
3 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
4 EUVL L 349, 25.11.2004, s. 1.
5 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
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jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston pääjohtajalle 
vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 20091 ja 
vastuuvapauspäätökseen liitetyssä päätöslauselmassa se muun muassa

– kehotti virastoa parantamaan määrärahojen käyttöastetta laatimalla mahdollisten 
seuraavalle varainhoitovuodelle tehtävien määrärahasiirtojen analysointia varten 
asianmukaiset ohjeet ja menettelyt, joiden avulla siirtojen määrä saataisiin minimoitua

– oli huolestunut siitä, että viraston täytyi perua määrärahoja 
(13 900 000 euroa vuonna 2009 ja 13 000 000 euroa vuonna 2008)

– kehotti virastoa tekemään vertailun toiminnoista, jotka suoritettiin vastuuvapauden 
myöntämistä koskevana vuonna ja sitä edeltävänä varainhoitovuonna;

C. toteaa, että viraston vuoden 2010 talousarvio oli yhteensä 93 200 000 euroa, mikä 
merkitsee 4,95 prosentin lisäystä vuoteen 2009 verrattuna, kun taas unionin alkuperäinen 
maksuosuus viraston talousarvioon oli vuonna 2010 yhteensä 83 000 000 euroa ja vuonna 
2009 se oli 78 000 000 euroa2, mikä merkitsee 6,41 prosentin lisäystä;

Talousarvio- ja varainhallinto

1. palauttaa mieliin, että unionin alkuperäinen maksuosuus viraston talousarvioon vuonna 
2010 oli 83 000 000 euroa; huomauttaa kuitenkin, että tähän lisättiin ylijäämän 
palautuksesta saatu 2 550 000 euroa, joten unionin osuus vuonna 2010 oli yhteensä 
85 550 000 euroa;

2. panee unionin varainhoitovuoden 2010 yleisen talousarvion lopullisen hyväksymisestä 
merkille, että osastossa 1 (henkilöstömenot) ja osastossa 2 (hallintomenot) unionin 
maksusitoumusmäärärahat olivat 23 633 000 euroa ja maksumäärärahat 
19 000 000 euroa vuodeksi 2010; panee lisäksi merkille, että osastossa 3 
(toimintamenot) maksusitoumusmäärärahojen määrä oli 59 367 000 euroa ja 
maksumäärärahojen määrä 38 000 000 euroa; 

3. toteaa yleiskertomuksen perusteella, että vuonna 2010 virasto käytti 95 prosenttia 
käytettävissään olevista maksusitoumusmäärärahoista ja että osastojen väliset 
käyttöasteen erot eivät olleet suuria: osasto 1 (99 prosenttia), osasto 2 (80 prosenttia) ja 
osasto 3 (97 prosenttia);  

4. toteaa lopullisen tilinpäätöksen perusteella, että määrärahojen käyttöaste parani 
vuodesta 2009 (61 prosenttia) vuoteen 2010 (69 prosenttia);  toteaa lisäksi, että 
toimintatalousarvion toteutumisaste oli 79 prosenttia vuonna 2010, kun se vuonna 2009 
oli 65 prosenttia; 

Määrärahojen siirtäminen seuraavalle vuodelle

5. on huolestunut siitä, että tilintarkastustuomioistuin on raportoinut määrärahojen 
siirroista jo vuodesta 2006 lähtien; panee erityisesti merkille, että 26 500 000 euroa, 

                                               
1 EUVL L 250, 27.9.2011, s. 224.
2 EUVL L 64, 12.3.2010, s. 1016.
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joka on 28 prosenttia käytettävissä olevista määrärahoista, siirrettiin vuonna 2010 
vuodelle 2011 ja että vain 12 000 000 euroa tästä summasta vastasi siirtovelkoja; 

6. toteaa vielä kerran, että siirrettyjen ja peruuntuneiden määrärahojen suuri määrä 
osoittaa, että virasto ei kyennyt hoitamaan asianmukaisella tavalla talousarvionsa 
merkittävää kasvua; kysyy, olisiko vastuullisempaa toimia niin, että budjettivallan 
käyttäjät kiinnittävät vastedes enemmän huomiota viraston talousarvion kasvattamisesta 
tehtäviin päätöksiin ja ottavat huomioon uusien toimintojen täytäntöön panemiseksi 
tarvittavan ajan; kehottaa siksi virastoa toimittamaan tarkemmat tiedot tulevien 
sitoumusten toteutettavuudesta;

7. on tietoinen siitä, että koska viraston yhteiset operaatiot ovat luonteeltaan jatkuvia tai 
pitkäaikaisia, niihin liittyvien sitoumusten toteutuminen siirtyy väistämättä seuraavalle 
vuodelle; kehottaa virastoa kuitenkin jatkamaan pyrkimyksiään vähentää 
määrärahasiirtoja niin paljon kuin mahdollista parantamalla yhteisen toiminnan 
seurantaa, jotta määrärahoja voitaisiin mukauttaa mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa;

8. panee merkille, että virasto on vuonna 2010 jossakin määrin tarkistanut niin kutsuttuja 
REM-lomakkeita (toimintakulut) parantaakseen suunnittelua ja seurantaa;

Kirjanpitojärjestelmä

9. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat puutteet viraston 
kirjanpitojärjestelmässä; toteaa, että tilinpitäjä ei ole vielä validoinut viraston 
kirjanpitojärjestelmää, vaikka sitä vaaditaan varainhoitoasetuksessa; panee kuitenkin 
merkille viraston vastauksen, jossa todetaan, että virasto aloitti vuoden 2011 alussa 
toimintaprosessiensa kartoitushankkeen varainhoitoprosessien osalta ja validointi oli 
määrä saattaa päätökseen vuoden 2011 jälkipuolella; kehottaa siksi 
tilintarkastustuomioistuinta olemaan huoletta tästä asiasta;

10. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat puutteet järjestelmässä, jonka 
avulla tavaran tai palvelujen toimittajien ilmoitukset täsmäytetään viraston vastaavien 
tietojen kanssa; toteaa viraston vastauksen perusteella, että useimmilla julkisyhteisöillä 
tilinpito ei ole keskitettyä eikä osa niistä käytä suoriteperusteista kirjanpitoa, mikä 
vaikeuttaa myyntitaseiden täsmäytystä; panee merkille viraston sitoumuksen ottaa 
yhteyttä kansallisiin viranomaisiin ja ehdottaa sellaisten vaihtoehtoisten menetelmien 
käyttöönottoa, joiden avulla viraston taseet voitaisiin täsmäyttää tavaran tai palvelujen 
toimittajien taseiden kanssa; pyytää virastoa säännöllisesti tiedottamaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle siitä, miten kysymyksen ratkaisemisessa on edistytty 
kansallisten viranomaisten kanssa;

Julkiset hankinnat ja avustukset

11. toteaa lopullisen tilinpäätöksen perusteella, että virastolla on meneillään kaksi 
tarjouskilpailumenettelyjä koskevaa oikeudenkäyntiä ja että hakijat ovat vaatineet 
yhteensä 10 794 806 euroa korvauksia; kehottaa virastoa säännöllisesti tiedottamaan 
vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle näiden kahden oikeudenkäynnin 
edistymisestä;
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12. panee merkille tilinpäätöksestä, että virasto teki 751 avustussopimusta tai erillistä 
rahoituspäätöstä yhteistyökumppaniensa kanssa ja että osarahoitettujen toimien 
kokonaissumma oli 53 000 000 euroa;

13. panee lisäksi merkille, että näistä 751 avustuksesta virasto ei ole 270 tapauksessa 
suorittanut lopullista maksua ja että 92 tapauksessa virasto on maksanut 
ennakkomaksuna 5 100 000 euroa;

Avustusten hallinnointi

14. kehottaa virastoa suorittamaan jälkitarkastuksia paikan päällä;

15. toteaa kuitenkin, että virasto tarkisti REM-lomakkeet, jotka ovat määräraha-arvioiden ja 
korvausvaatimusten perusta;

Henkilöresurssit

16. toteaa yleiskertomuksen perusteella, että vuonna 2010 toteutettiin 
74 palvelukseenottomenettelyä; toteaa, että neljää uutta virkaa koskevat 
palvelukseenottomenettelyt vuodelta 2010 ovat yhä meneillään ja ne on määrä saattaa 
päätökseen vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen aikana; toteaa lisäksi, että viraston 
palveluksessa oli vuoden 2010 lopussa yhteensä 294 henkilöä (henkilöstötaulukossa 
vahvistettu määrä on 298 henkilöä);

Toiminta

17. kehottaa virastoa edelleen johdonmukaistamaan toimintansa strategista ja vuotuista 
suunnittelua; panee merkille, että vuoden 2010 vuotuisen työohjelman tavoitteet eivät 
selkeästi liity monivuotiseen suunnitelmaan (2010–2013) sisältyviin vuoden 2010 
tavoitteisiin, ja muistuttaa virastoa siitä, että jos eri suunnitteluasiakirjat eivät selkeästi 
liity toisiinsa eivätkä ole keskenään johdonmukaisia, sillä voi olla kielteinen vaikutus 
strategisen suunnitelman toteutumiseen;

18. toteaa yleiskertomuksen perusteella, että huolimatta siitä, että viraston määrärahat 
kasvoivat vuonna 2010, operatiivisiin toimiin varattujen määrärahojen nettomäärä 
pieneni 48 200 000 eurosta 47 400 000 euroon, mutta operatiivisten työtuntien määrä 
kasvoi 27 prosentilla 6 411 tuntiin;

Sisäinen tarkastus

19. toteaa, että sisäinen tarkastus tarkasti vuonna 2010 operatiivisen suunnittelun sisäisten 
ja ulkoisten toimijoiden panoksen perusteella; panee erityisesti merkille, että 
tarkastukseen sisältyivät seuraavat seikat: 

– toimien strategisen ja vuotuisen suunnittelun johdonmukaisuus
– operatiivisen suunnittelun valmisteluprosessin asianmukaisuus ja erityishuomion 

kiinnittäminen asianomaisten toimijoiden osallistumiseen
– operatiivisia toimia koskevan palautteen keräämiseen käytetyn menettelyn 

asianmukaisuus ja palautteen käyttö tulevan suunnittelun valmistelussa
– operatiivista suunnittelua koskevien toimijoiden ad hoc -pyyntöjen käsittelyyn 
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käytetyn menettelyn asianmukaisuus;

20. kehottaa virastoa varmistamaan, että kaikki monivuotisen suunnitelman tavoitteet on 
asianmukaisesti ja selkeästi otettu huomioon vuotuisessa työohjelmassa;

21. pitää myönteisenä, että virasto ottaa operatiivisissa suunnitelmissaan kuitenkin esiin 
kuhunkin toimeen liittyvät riskit; panee lisäksi ilahtuneena merkille, että virasto käyttää 
toimiensa täytäntöönpanosta saatuja kokemuksia myöhempien operatiivisten 
suunnitelmien valmistelun parantamiseen;

22. toteaa, että sisäisen tarkastuksen on vielä tarkastettava, miten virasto on pannut 
täytäntöön sen aikaisemmissa tarkastuksissa antamat seitsemän "erittäin tärkeää" 
suositusta; panee erityisesti merkille, että nämä suositukset koskevat

– vuonna 2009 tehtyä avustusten hallinnoinnin tarkastusta ja erityisesti arviointia 
siitä, onko tarpeen pyytää todistusta maksupyynnön käsittelemiseksi, tarkastus-
ja valvontatoimien valmistelua, yhteistyökumppanien kanssa tehtäviä 
operatiivisia suunnitelmia koskevaa oikeudellista sopimusta ja 
arviointikriteerien kuvausta

– vuonna 2008 tehtyä sisäisen valvonnan järjestelmää koskevaa 
seurantatarkastusta ja erityisesti kysymystä järjestelmän tavoitteiden 
saavuttamiseen tarvittavasta henkilöstöstä

– vuonna 2007 tehtyä sisäisen valvonnan järjestelmää koskevaa tarkastusta ja 
erityisesti rekisteröintimenettelyn tarkistamista sekä asianmukaista täydellistä 
toimenkuvausta ja henkilöstölle tiedottamista;

°

° °

23. kiinnittää huomiota aiempien vuosien vastuuvapausmietinnöissä esittämiinsä 
suosituksiin, jotka on esitetty tämän päätöslauselman liitteessä;

24. viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, 
luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnasta, varainhoidosta ja 
sen valvonnasta ... 2012 antamaansa päätöslauselmaan.

.
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Liite
Euroopan parlamentin suositukset aiempina vuosina

Frontex 2006 2007 2008 2009

Toiminta – –

Virastoa kehotettiin pikaisesti sovittamaan yhteen työohjelmansa ja 
rahoitusennusteensa. Virasto hyväksyi monivuotisen suunnitelman 
vuosiksi 2010–2013, vaikka siitä ei säädetty sen perustamisasetuksessa.
Virastoa kehotettiin tekemään diakroninen analyysi tänä vuonna ja 
edeltävinä vuosina toteutetuista toimista.

Virastoa kehotettiin sovittamaan yhteen työohjelmansa ja
rahoitusennusteensa.
Virastoa kehotettiin tekemään vertailu toimista, jotka 
suoritettiin vastuuvapauden myöntämistä koskevana vuonna 
ja sitä edeltävänä varainhoitovuonna.
Virastoa kehotettiin antamaan tietoja toimiensa vaikutuksista 
ja ilmoittamaan niistä vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle.

Talousarvio- ja 
varainhallinto

Oikeudellisia sitoumuksia 
tehtiin ennen 
talousarviositoumusten 
tekemistä.

Talousarvion vuotuis- ja 
erittelyperiaatetta ei 
noudatettu tarkasti: kaikista 
määrärahoista yli 70 
prosenttia ja 
toimintamenoihin osoitetuista 
määrärahoista lähes 85 
prosenttia siirrettiin 
seuraavalle 
varainhoitovuodelle.

Viraston sitoumusjärjestelmässä ilmeni 
toistuvia ongelmia: talousarviositoumuksia 
tehtiin oikeudellisten sitoumusten tekemisen 
jälkeen (25 tapausta) ja avustussopimuksia 
kumppanimaiden kanssa allekirjoitettiin sen 
jälkeen, kun toimet oli jo aloitettu tai jopa 
saatettu päätökseen. 

Viraston toiminnan suunnittelussa ja 
seurannassa ilmeni puutteita (70 prosenttia 
käytettävissä olevista määrärahoista jäi 
käyttämättä ja maksusitoumusmäärärahojen 
siirtoja tehtiin liian suurten 
kustannusarvioiden perusteella). 

Virastoa kehotettiin täyttämään kaikki tehtävänsä ja parantamaan edelleen 
varainhoitoaan.
Virastoa kehotettiin parantamaan varainhoitoaan jäsenvaltioille 
aiheutuneiden kustannusten korvaamisessa selvittämällä ongelman syyn. 
Virastoa kehotettiin ottamaan käyttöön tehokkaan sopimuksissa 
vahvistettujen määräaikojen suunnittelu- ja valvontajärjestelmän ja 
toimiensa riskinarviointimenettelyn. Lisäksi virastoa kehotettiin ottamaan 
tulevissa talousarvioissa käyttöön eriytettyjen määrärahojen järjestelmän 
avustusten antamiseen, jotta määrärahasiirtojen ja peruutusten suurta 
määrää voidaan vähentää.  Todettiin, että oikeudellisia sitoumuksia tehtiin 
ennen vastaavien talousarviositoumusten tekemistä. Todettiin, että 
palvelukseenottomenettelyt poikkesivat säännöistä (avoimuutta ja 
syrjimättömyyttä koskevat menettelyt).

Virastoa kehotettiin parantamaan määrärahojen käyttöastetta 
laatimalla mahdollisten seuraavalle varainhoitovuodelle 
tehtävien määrärahasiirtojen analysointia varten 
asianmukaiset ohjeet ja menettelyt, joiden avulla siirtojen 
määrä saataisiin minimoitua.
Parlamentti oli huolestunut siitä, että viraston oli peruttava 
määrärahoja (13,9 milj, euroa vuonna 2009 ja 13 milj. euroa 
vuonna 2008).
Parlamentti katsoi, että määrärahasiirtojen ja peruutusten 
suuri määrä osoitti, että virasto ei kyennyt hallinnoimaan niin 
suurta määrärahojen lisäystä. Virastoa kehotettiin siksi 
toimittamaan parlamentille yksityiskohtaisemmat tiedot 
tulevien sitoumusten toteutettavuudesta. 
Virastoa kehotettiin parantamaan avustusten hallinnointia. 

Henkilöresurssi
t

– – Palvelukseenottomenettelyihin liittyvät puutteet. –

Sisäinen 
tarkastus

– –

Keskusta kehotettiin täyttämään 4 sisäisen tarkastuksen antamista 23 
suosituksesta ts. täydentämään toimenkuvauksia ja asettamaan tavoitteet 
henkilöstölle, lisäämään turvallisuutta, parantamaan postin rekisteröintiä, 
vahvistamaan avustusten hallinnointimenettelyä ja varmistamaan, että 
varainhoitoasetusta noudatetaan. 

Parlamentti totesi, että sisäisen tarkastuksen antamasta 
19 suosituksesta 6 on toteutettu asianmukaisesti ja 
vaikuttavasti, 10 suosituksen toteutus on kesken ja 3 on 
saatettu päätökseen, mutta sisäisen tarkastuksen on vielä 
tarkistettava ne.


