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1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- 
og Kystbevogtning for regnskabsåret 2018
(2019/2083(DEC))

– der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning for regnskabsåret 2018,

– der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 
2018, med agenturernes svar1,

– der henviser til Revisionsrettens erklæring2 for regnskabsåret 2018 om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 
287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til agenturet for 
gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-00050/2020),

– der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 
og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20023, særlig artikel 
208,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 
ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, 
(EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) 
nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/20124, særlig artikel 70,

– der henviser til 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/EF5, særlig artikel 76, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1896 af 
13. november 2019 om europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af forordning 
(EU) nr. 1052/2013 og (EF) nr. 2016/16246, særlig artikel 116,

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 

1 EUT C 417 af 11.12.2019, s.1.
2 EUT C 417 af 11.12.2019, s.158.
3 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
4 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
5 EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1.
6 EUT L 295 af 14.11.2019, s 1.
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30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i 
artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/20127, 
særlig artikel 10,

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 
2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 
70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/10468, særlig 
artikel 105,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

– der henviser til udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0072/2020),

1. meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 
2018;

2. fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende 
del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de 
offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

7 EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
8 EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
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2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning for regnskabsåret 2018
(2019/2083(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning for regnskabsåret 2018,

– der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 
2018, med agenturernes svar1,

– der henviser til Revisionsrettens erklæring2 for regnskabsåret 2018 om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 
287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til agenturet for 
gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0050/2020),

– der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 
og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20023, særlig artikel 
208,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 
ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, 
(EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) 
nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/20124, særlig artikel 70,

– der henviser til 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/EF5, særlig artikel 76,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1896 af 
13. november 2019 om europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af forordning 

1 EUT C 417 af 11.12.2019, s.1.
2 EUT C 417 af 11.12.2019, s.158.
3 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
4 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
5 EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1.
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(EU) nr. 1052/2013 og (EF) nr. 2016/16246, særlig artikel 116,

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 
30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i 
artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/20127, 
særlig artikel 10,

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 
2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 
70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/10468, særlig 
artikel 105,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

– der henviser til udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0072/2020),

1. godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning for regnskabsåret 2018;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Rådet, Kommissionen og 
Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende (L-udgaven).

6 EUT L 295 af 14.11.2019, s 1.
7 EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
8 EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
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3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for 
gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning for regnskabsåret 2018
(2019/2083(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning for regnskabsåret 2018,

– der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 24/2019: "Asyl, omfordeling og 
tilbagesendelse af migranter: Tiden er inde til at lukke hullet mellem mål og resultater",

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

– der henviser til udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0072/2020),

A. der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning ("agenturet") for regnskabsåret 2018 ifølge dets opgørelse over 
indtægter og udgifter1 var på 288 663 520 EUR, hvilket svarer til en stigning på 2,89 % 
i forhold til 2017; der henviser til, at agenturets budget hovedsagelig stammer fra EU-
budgettet;

B. der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for 
regnskabsåret 2018 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig 
sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner 
er lovlige og formelt rigtige; 

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1. bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2018 resulterede i en 
budgetgennemførelsesgrad på 98,37 %, hvilket svarer til en mindre stigning på 0,74 % i 
forhold til 2017; bemærker med bekymring, at udnyttelsesgraden for 
betalingsbevillingerne lå lavt på 69,69 %, hvilket svarer til en stigning på 3,27 % i 
forhold til 2017;

2. bemærker i lyset af dechargemyndighedens kommentarer og bemærkninger vedrørende 
den lovpligtige finansielle operationelle reserve til finansiering af indsættelsen af 
hurtige grænseindsatser og tilbagesendelsesindsatser, at agenturet – selv om der hvert år 
afsættes et på forhånd fastlagt budget til dækning af eventuelle hurtige grænseindsatser 
– er blevet pålagt et lovgivningsmæssigt krav, hvis negative bivirkninger er blevet 
behandlet af den lovgivende myndigheds to parter i forbindelse med gennemgangen af 
forordning (EU) nr. 2016/16242; bemærker, at den operationelle reserve med 

1 EUT C 120 af 29.3.2019, s. 103.
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske 
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ikrafttrædelsen af forordning (EU) 2019/18963 kan frigives hver måned og anvendes til 
operationelle formål, ikke udelukkende til hurtige indsatser eller 
tilbagesendelsesindsatser;  

3. noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturet i 2018 havde 
finansieringsaftaler med samarbejdslande om operationelle aktiviteter, som udgjorde 
59 % af agenturets budget; noterer sig vedrørende udgifterne til udsendelse af 
menneskelige ressourcer indførelsen af en ny og forenklet finansieringsordning, der i 
vid udstrækning er baseret på enhedsomkostninger, og bemærker, at der i slutningen af 
2018 blev indført et nyt system til efterfølgende kontrol for alle udgiftstyper, samt at 
agenturets system til forudgående kontrol, som er indbygget i de finansielle kredsløb, 
blev ændret; fremhæver den vægt, som Revisionsretten har lagt på den omstændighed, 
at godtgørelsen af udstyrsrelaterede udgifter stadig er baseret på faktiske omkostninger, 
og at projektet med at gå over til godtgørelser baseret på enhedsomkostninger indtil 
videre er mislykkedes; noterer sig desuden med bekymring Revisionsrettens 
bemærkning om, at samarbejdslandenes dokumentation for de faktiske omkostninger til 
udstyr, som de har anmodet om godtgørelse for siden 2014, stadig er utilstrækkelig, og 
at agenturets forudgående kontrol af disse omkostninger er ineffektiv, medmindre den 
underbygges af dokumentation; bemærker, at agenturet ikke foretog nogen 
efterfølgende kontrol af godtgørelser, hvilket øger risikoen for uberettigede 
omkostningsgodtgørelser yderligere; bemærker med bekymring, at agenturet tillod flere 
godtgørelser for udgifter, som samarbejdslandene havde anmodet om, til trods for at 
sidstnævnte ikke havde fremlagt den dokumentation, som agenturet havde anmodet om; 
anerkender på baggrund af agenturets svar, at de pågældende samarbejdslande havde 
fremsendt dokumentation med en detaljeret oversigt over omkostningerne; opfordrer 
agenturet til i fremtiden klart at angive, hvilken form for dokumentation det kræver 
fremlagt; opfordrer endvidere agenturet til kun at godtgøre lovligt begrundede udgifter; 
forventer, at agenturet hurtigt indfører en solid efterfølgende kontrol af godtgørelser og 
aflægger rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort i denne 
henseende senest i juni 2020;    

4. noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturets budgetfremførsler 
til 2019 beløb sig til 83 000 000 EUR (29 %), hvilket er en lidt lavere procentdel end 
året før; bemærker, at antallet af bortfaldne fremførsler til 2018 var på 11 000 000 EUR 
(12 %), hvilket i relative tal er noget lavere end året før; bemærker, at de væsentligste 
årsager til fremførsler og bortfald var udfordringerne med at opfylde 
stillingsfortegnelsen med hensyn til medarbejderantal og -profiler, forsinkelsen med 
iværksættelsen af byggeprojektet for agenturets nye bygning, IKT-projekternes flerårige 
karakter og samarbejdslandenes overvurdering af aktiviteternes omfang og 
omkostninger; noterer sig agenturets svar, hvoraf det fremgår, at aktionsudgifterne i 
2018 hovedsagelig tog form af tilskud, der dækkede operationscyklussen fra februar N 
til januar N+1, samt udgifter hidrørende fra kontrakter med betaling i N+1; opfordrer 
indtrængende agenturet til sammen med samarbejdslandene at bestræbe sig på at 

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). 

3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1896 af 13. november 2019 om den europæiske 
grænse- og kystvagt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1052/2013 og (EU) nr. 2016/1624 (EUT L 
295 af 14.11.2019, s. 1). 
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udarbejde mere præcise omkostningsoverslag og budgetprognoser;   

5. opfordrer agenturet til at inkludere mere realistiske overslag over sit behov for 
tjenesteydelser i udbudsdokumenterne og til at være stringent i sin økonomiske 
forvaltning af kontrakter; minder agenturet om, at rammekontrakter ikke udgør nogen 
forpligtelse til at købe op til kontraktens maksimumsværdi, men at den væsentlige 
forskel mellem kontraktens maksimumsværdi i en udbudsprocedure (8 mio. EUR) og 
det vindende tilbud (5,8 mio. EUR) kan medføre en væsentlig risiko for så vidt angår 
den forsvarlige økonomiske forvaltning; 

Performance

6. bemærker, at der efter bestyrelsens godkendelse af omstruktureringen af agenturets 
strukturer i 2017, som påvirkede tildelingen af ressourcer, blev vedtaget en ajourført 
struktur i 2018, som blev suppleret af nye interne regler samt vedtaget af delegationer 
og videredelegationer, der blev formaliseret ved den administrerende direktørs 
afgørelse; 

7. understreger den vigtige rolle, som agenturet spiller med hensyn til at fremme, 
koordinere og udvikle en integreret europæisk grænseforvaltning, samtidig med at det 
overholder de grundlæggende rettigheder fuldt ud;

8. bemærker, at de største operationelle aktiviteter i forbindelse med den europæiske 
integrerede grænseforvaltning var de 12 fælles operationer ved de ydre land-, luft- og 
søgrænser, mens det vigtigste operationelle fokus i 2018 var på det centrale, østlige og 
vestlige Middelhavsområde, som oplevede det største migrationspres; glæder sig 
endvidere over det tætte tværfaglige samarbejde, navnlig inden for kystvagtfunktionen, 
men også på området for told- og retshåndhævelsessamarbejde; opfordrer agenturet til 
at handle hurtigt og sikre kvaliteten af dets arbejde hen imod at fastsætte egentlige 
kvantitative mål og specifikke målværdier for de fælles operationer, der forventes at 
indgå i enhedsprogrammeringsdokumentet for 2021-2023;   

9. noterer sig med bekymring, at Revisionsretten i sin særberetning nr. 24/2019 fastslog, at 
gennemførelsen af asylprocedurerne, navnlig i Grækenland og Italien, fortsat er påvirket 
af lange sagsbehandlingstider, flaskehalse og kapacitetsmangel i retslig henseende; 
anmoder agenturet om at samarbejde med Det Europæiske Asylstøttekontor, Asyl-, 
Migrations- og Integrationsfonden og Kommissionen i overensstemmelse med 
Revisionsrettens anbefalinger; 

10. minder i den sammenhæng agenturet om, at selv om rammekontrakter ikke indeholder 
krav om køb op til kontraktens maksimumsværdi, kan den væsentlige forskel mellem 
kontraktens maksimumsværdi i en udbudsprocedure i 2018 (8 mio. EUR) og det 
vindende tilbud (5,8 mio. EUR) medføre en væsentlig risiko for så vidt angår den 
forsvarlige økonomiske forvaltning; 

11. opfordrer agenturet til straks at følge op på den udestående anbefaling vedrørende e-
indkøb, navnlig indførelsen af elektronisk afgivelse af tilbud (e-submission);

12. bemærker manglen på oplysninger om kønsfordelingen blandt personalet i agenturet; 
understreger atter, at der stadig er en betydelig kønsmæssig ubalance i agenturets 
bestyrelse; opfordrer indtrængende til, at denne ubalance afhjælpes hurtigst muligt; 
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opfordrer derfor agenturet til proaktivt at minde medlemsstaterne om betydningen af 
kønsbalance, og opfordrer medlemsstaterne til at sikre kønsbalance, når de udnævner 
medlemmer til agenturets bestyrelse;   

13. gentager sin opfordring til agenturet om at sikre større gennemsigtighed omkring dets 
aktiviteter; glæder sig over, at agenturet har oprettet et afsnit om aktindsigt i 
dokumenter på sit websted; opfordrer indtrængende agenturet til at oprette et 
dokumentregister, hvilket er en juridisk forpligtelse i henhold til forordning (EF) nr. 
1049/20014; 

14. mener, at agenturet proaktivt bør stille oplysninger til rådighed om sine operationelle 
aktiviteter; opfordrer agenturet til at give møde i Parlamentets Udvalg om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender med henblik på at opfylde sine specifikke 
rapporteringsforpligtelser over for medlemmerne af Europa-Parlamentet ved 
regelmæssigt at give detaljerede oplysninger; opfordrer agenturet til at stille rapporten 
for 2018 om den praktiske anvendelse af forordning (EU) nr. 656/201456 til rådighed, 
således som det er juridisk forpligtet til at gøre, og til fremover at give mere konkrete 
oplysninger, der gør det muligt at foretage en korrekt vurdering af agenturets aktiviteter 
på havet.   

Personalepolitik

15. beklager, at stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2018 kun var gennemført med 
72,49 % med 303 midlertidigt ansatte ud af de 418 midlertidigt ansatte, som var 
godkendt i henhold til EU's budget (352 godkendte stillinger i 2017); bemærker, at der i 
2018 desuden var 187 kontraktansatte og 153 udstationerede nationale eksperter, der 
arbejdede for agenturet;

16. bemærker desuden på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturet, skønt det 
fortsatte sine rekrutteringsbestræbelser og øgede antallet af ansatte fra 526 til 630 i 
2018, stadig ikke nåede op på 760 ansatte, som var godkendt i dets stillingsfortegnelse 
for 2018 (83 %); noterer sig agenturets svar om, at der i alt blev besat 187 ledige 
stillinger, men at personaleforøgelsen i 2018 på grund af en høj intern og ekstern 
personaleomsætning var på 117 sammenlignet med 2017, eftersom mange stillinger var 
blevet ledige i årets løb; bemærker endvidere, at agenturet står over for udfordringer 
med hensyn til at tiltrække et stort antal egnede eksterne kandidater og opnå en 
fornuftig geografisk balance, hovedsagelig på grund af den lave justeringskoefficient, 
som er den laveste blandt alle EU-agenturer; understreger, at agenturer i lande, hvor der 
anvendes en lav justeringskoefficient, bør modtage yderligere støtte fra Kommissionen i 
forbindelse med gennemførelsen af supplerende foranstaltninger med henblik på at gøre 
dem mere attraktive for nuværende og fremtidige medarbejdere; opfordrer 
Kommissionen til at vurdere virkningen af og rentabiliteten i forbindelse med at 
anvende lønkorrektionskoefficienter i fremtiden; bemærker, at agenturet fortsat har 
svært ved at opretholde en ønskværdig og fornuftig geografisk balance blandt de 

4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

5 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 656/2014 af 15. maj 2014 om regler for overvågning 
af de ydre søgrænser inden for rammerne af det operative samarbejde, der samordnes af Det Europæiske 
Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (EUT L 
189 af 27.6.2014, s. 93).
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udsendte medarbejdere;   

17. bemærker, at 2018 var det tredje år i den femårige vækstplan efter vedtagelsen af 
forordning (EU) 2016/1624, hvilket i væsentlig grad forhøjede ressourcerne på det 
budgetmæssige og personalemæssige område; bemærker, at agenturets medarbejderstab 
efter forlængelsen af mandatet skal nå op på 1 000 i 2020; bemærker i lyset af 
kommentarer og bemærkninger fra dechargemyndigheden, hvori det blev understreget, 
at den planlagte forøgelse af personalet ville kræve yderligere kontorplads, at der er ved 
at blive udarbejdet en analyse for at fastlægge den optimale ejendomsstrategi; 

18. bemærker, at agenturet siden april 2018 har anvendt den reviderede bindende 
adfærdskodeks for tilbagesendelsesoperationer og -indsatser; bemærker, at agenturets 
ansvarlige for grundlæggende rettigheder løbende afgiver bemærkninger og 
henstillinger vedrørende alle operationelle planer og evalueringsrapporter, som de 
operationelle enheder kan tage med i betragtning; 

19. beklager, 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 åbenlyst er hindret i sine 
bestræbelser for på korrekt vis at varetage de opgaver, som vedkommende er pålagt; 
opfordrer indtrængende agenturet til at forsyne den ansvarlige for grundlæggende 
rettigheder med passende ressourcer og personale, navnlig med hensyn til 
videreudviklingen og gennemførelsen af agenturets strategi for overvågning og sikring 
af beskyttelsen af grundlæggende rettigheder; minder agenturet om vigtigheden af at 
overholde vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene 
for de øvrige ansatte i Unionen som fastlagt i forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 
259/687; 

20. bemærker i lyset af kommentarer og bemærkninger fra dechargemyndigheden om, at 
der er behov for at udarbejde en omfattende driftskontinuitetsplan, at der i 2018 blev 
udnævnt en ansvarlig for driftskontinuitet;

21. bemærker, at Revisionsretten har konstateret en tværgående tendens i agenturerne til at 
bruge eksternt personale ansat i IT-konsulentroller; opfordrer til, at afhængigheden af 
ekstern rekruttering på dette vigtige og følsomme område reduceres mest muligt for at 
begrænse eventuelle risici;

22. noterer sig med bekymring, at kønsbalancen i bestyrelsen i 2018 (50 mandlige 
medlemmer og otte kvindelige medlemmer) var yderst ulige;

Udbud

23. bemærker i lyset af kommentarer og bemærkninger fra dechargemyndigheden 
vedrørende behovet for at forenkle agenturets samlede finansielle ordning, at agenturet 
indførte en revideret fælles ordning for finansiering af operationer og tilbagesendelser i 
2018, som er baseret på forenklede tilskudsaftaler med medlemsstater, der anvender 
standardiserede enhedsomkostninger for menneskelige ressourcer;

24. noterer sig med tilfredshed, at agenturet deltager aktivt i interinstitutionel tilbudsgivning 

7 EUT L 56 af 4.3.1968, s. 1.
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under ledelse af andre institutioner, og at agenturet i forbindelse med 
udbudsprocedurerne for området maritim overvågning tilstræber at samarbejde med 
EU-agenturer, der beskæftiger sig med lignende aktiviteter, samt at det forbereder 
referencerammen i overensstemmelse hermed; bemærker endvidere, at agenturet i 2018 
tog hånd om sin første agenturledede interinstitutionelle udbudsprocedure med EU-
Fiskerikontrolagenturet; opfordrer kraftigt agenturet til aktivt at søge yderligere og 
bredere samarbejde med alle EU-agenturerne;  

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed 

25. sætter pris på agenturets eksisterende foranstaltninger til og igangværende bestræbelser 
på at sikre gennemsigtighed, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og 
beskyttelse af whistleblowere; bemærker, at politikken om whistleblowing blev 
vedtaget den 18. juli 2019; glæder sig over, at agenturet tilbyder de ansatte adgang til 
fortrolige rådgivere og kurser i whistleblowerprocedurer; bemærker endvidere, at 
agenturet med henblik på at blive mere gennemsigtigt har lanceret en flersproget udgave 
af sit websted på alle 24 officielle EU-sprog; beklager imidlertid, at agenturet 
offentliggør erklæringer om fravær af interessekonflikter for medlemmerne af 
bestyrelsen, den administrerende direktør og den viceadministrerende direktør og ikke 
interesseerklæringer; gentager, at det ikke er op til medlemmerne af bestyrelsen, den 
administrerende direktør og den viceadministrerende direktør at erklære sig selv for at 
være uden interessekonflikter; opfordrer agenturet til senest i juni 2020 at offentliggøre 
CV'erne og interesseerklæringerne for alle medlemmer af bestyrelsen, den 
administrerende direktør og den viceadministrerende direktør;  

Intern kontrol

26. bemærker i lyset af kommentarer og bemærkninger fra dechargemyndigheden om den 
betydelige stigning i agenturets tilskudsudgifter, at der er truffet foranstaltninger for at 
afbøde de konstaterede risici, og at der mere specifikt i 2018 blev foretaget særskilt 
kontrol af enhedsomkostninger for Spaniens, Grækenlands og Italiens vedkommende, at 
politikken for efterfølgende kontrol blev vedtaget i 2018, at planen for risikobaseret 
årlig efterfølgende kontrol blev indført og vil blive revideret, og at den efterfølgende 
kontrol for Portugals og Estlands vedkommende blev afsluttet; 

27. bemærker med bekymring på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturet ikke 
har en politik vedrørende følsomme poster, som kan udpege følsomme funktioner, 
ajourføre dem og fastsætte passende foranstaltninger til at afbøde risikoen for personlige 
interesser; opfordrer agenturet til at vedtage og gennemføre en sådan politik med 
henblik på at leve op til agenturets interne kontrolstandarder; anerkender på baggrund af 
agenturets svar, at det var ved at færdigbehandle en politik vedrørende følsomme poster 
med henblik på vedtagelse senest ved udgangen af 2019;   

28. noterer sig, at agenturet efter den seneste revision af dets interne kontrolsystem har 
sikret, at alle beslutninger om at tilsidesætte kontroller eller afvigelser fra de etablerede 
processer og procedurer er dokumenteret, behørigt godkendt og registreret centralt;

Øvrige bemærkninger

29. glæder sig i lyset af kommentarer og bemærkninger fra dechargemyndigheden om 
opførelsen af den nye bygning til hovedsædet og etableringen af en Europaskole i 
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Warszawa over, at de polske myndigheder i 2019 stillede en passende grund til rådighed 
for agenturet, og at der er i øjeblikket er planer om at opføre en skræddersyet bygning til 
agenturets hovedsæde inden udgangen af 2024, og at de polske myndigheder i efteråret 
2019 vil bede Europaskolernes bestyrelse om at overveje at akkreditere en associeret 
Europaskole af type II i Warszawa, som skal være delvis operationel fra det akademiske 
år 2020-2021;

30. opfordrer agenturet til at fokusere på at udbrede resultaterne af sin forskning til 
offentligheden og til at nå ud til offentligheden via de sociale medier og andre medier;

o

o     o

31. henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og 
som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... marts 20208 om agenturernes 
resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

8 Vedtagne tekster af denne dato, P9_TA(2020)0000.
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UDTALELSE FRA UDVALGET OM BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE 
OG INDRE ANLIGGENDER

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning for regnskabsåret 2018
(2019/2083(DEC))

Ordfører for udtalelse: Roberta Metsola

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. understreger den vigtige rolle, som Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning ("agenturet"), der almindeligvis betegnes som Frontex, spiller med 
hensyn til at fremme, koordinere og udvikle en integreret europæisk grænseforvaltning 
under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder;

2. glæder sig over, at Revisionsretten har erklæret, at de transaktioner, der ligger til grund 
for agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2018, i alt væsentligt er lovlige og formelt 
rigtige, og at regnskabet giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. 
december 2018; 

3. noterer sig, at agenturets budget blev forhøjet en smule til 289 mio. EUR (svarende til 
en stigning på 2 %), hvoraf 171 mio. EUR eller 59 % var afsat til finansieringsaftaler 
med samarbejdslande om operationelle aktiviteter; minder om, at bestyrelsen 
reducerede det oprindelige budget for 2018 med 31,5 mio. EUR ved hjælp af to 
ændringsbudgetter for at tage højde for de lavere behov i forbindelse med 
rekrutteringsudfordringer samt besparelser på områderne tilbagesendelser og den 
operationelle indsats; minder om, at målsætningen om sikrere grænser i Unionen er 
afgørende for at sikre EU-borgernes og tredjelandsstatsborgernes sikkerhed;

4. understreger, at agenturet i 2018 har formået at øge sit personale betydeligt fra 526 til 
630 (svarende til en stigning på 20 %); beklager imidlertid, at det ikke er nået op på de 
760 ansatte, der var godkendt i stillingsfortegnelsen for 2018; udtrykker sin bekymring 
over den store udskiftning i personalet og agenturets fortsatte vanskeligheder med at 
finde egnede kandidater; anerkender, at den lave justeringskoefficient for lønninger 
bidrager til problemet, og glæder sig derfor over, at agenturet har til hensigt at overveje 
sociale foranstaltninger for at løse dette problem; minder agenturet om vigtigheden af at 
overholde bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og 
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ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte, som giver den fornødne fleksibilitet 
til, at de gældende arbejdsmarkedsforhold i Unionen kan tages i betragtning ved 
ansættelsen af tjenestemænd for at imødekomme institutionernes specifikke behov; 
bemærker, at der også efter gentagne opfordringer fra Parlamentet er sket en 
personaleforøgelse for den ansvarlige for grundlæggende rettigheder (FRO), og der er 
planlagt flere ansættelser; opfordrer indtrængende agenturet til at sikre, at den 
ansvarlige for grundlæggende rettigheder har passende ressourcer og personale, navnlig 
med henblik på at videreudvikle og gennemføre agenturets strategi til overvågning og 
sikring af beskyttelsen af grundlæggende rettigheder; bemærker, at Revisionsretten har 
konstateret en tværgående tendens i agenturerne til at bruge eksternt personale ansat i 
IT-konsulentroller; opfordrer til, at der gøres noget ved afhængigheden af ekstern 
rekruttering på dette vigtige område; noterer sig agenturets indsats for at fremme sine 
jobtilbud ved hjælp af onlinekommunikationskanaler og opfordrer agenturet til at 
offentligøre sine stillingsopslag på Det Europæiske Personaleudvælgelseskontors 
websted for at øge deres synlighed;

5. noterer sig det fortsat høje niveau af fremførsler til 2019 (83 mio. EUR eller 29 %) og af 
bortfaldne fremførsler (11 mio. EUR eller 12 %), som var knyttet til udfordringerne 
med at opfylde stillingsfortegnelsen, forsinkelsen af iværksættelsen af byggeprojektet 
for agenturets nye lokaler, IKT-projekternes flerårige karakter og det faktum, at 
samarbejdslandene overvurderede aktiviteternes omfang og omkostninger; udtrykker sin 
bekymring for så vidt angår den del af budgettet, som ikke kunne absorberes af 
agenturet på grund af justeringer i den operative indsats, der fandt sted hen imod 
slutningen af regnskabsåret 2018; forventer, at denne risiko forvaltes bedre gennem 
ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 2019/18961; forventer, at agenturet og 
samarbejdslandene forbedrer deres budgetoverslag med henblik på at reducere 
fremførslerne i 2019; glæder sig over, at agenturet har vedtaget nye regler om 
whistleblowing, indført en ny forenklet finansieringsordning, indført et system til 
efterfølgende kontrol, der omfatter alle typer udgifter, og at det har ændret sit system til 
forudgående kontrol; beklager imidlertid, at Revisionsretten konsekvent siden 2014 har 
rapporteret om, at udgifter, som samarbejdslandene anmoder om godtgørelse af, ikke 
altid er underbygget af fakturaer eller anden dokumentation, men alligevel godtgøres; 
noterer sig de skridt, som agenturet har taget for at løse dette problem, men opfordrer 
indtrængende agenturet til at reagere hensigtsmæssigt på Revisionsrettens 
bemærkninger om transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed, eftersom de 
udstyrsrelaterede omkostninger i 2018 beløb sig til 60 mio. EUR eller 35 % af 
agenturets udgifter til operationelle aktiviteter;

6. opfordrer agenturet til at være stringent i sin økonomiske forvaltning af kontrakter, 
herunder til at styrke de forudgående kontroller og genindføre efterfølgende kontrol 
med henblik på at sikre, at kun dokumenterede omkostninger godtgøres, for at undgå en 
situation, hvor de finansielle midler, der er afsat under EU's budget, ikke spredes; 
minder i den sammenhæng agenturet om, at selv om rammekontrakter ikke indeholder 
krav om køb op til kontraktens maksimumsværdi, kan den væsentlige forskel mellem 
kontraktens maksimumsværdi i en udbudsprocedure i 2018 (8 mio. EUR) og det 
vindende tilbud (5,8 mio. EUR) medføre en væsentlig risiko for så vidt angår den 

1  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1896 af 13. november 2019 om den europæiske grænse- 
og kystvagt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1052/2013 og (EU) nr. 2016/1624 (EUT L 295 af 
14.11.2019, s. 1).
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forsvarlige økonomiske forvaltning;

7. opfordrer agenturet til at træffe korrigerende foranstaltninger med hensyn til alle 
udestående bemærkninger fra Revisionsretten, herunder vedtagelse og gennemførelse af 
en politik vedrørende følsomme poster i overensstemmelse med dets egne standarder for 
intern kontrol;

8. minder om Revisionsrettens bemærkning om, at der siden 2015 ikke er taget højde for 
en risiko for dobbeltfinansiering fra Fonden for Intern Sikkerhed, som forvaltes af 
Kommissionen, og finansiering fra agenturet; opfordrer derfor til, at der uden yderligere 
forsinkelse træffes korrigerende foranstaltninger;

9. opfordrer agenturet til straks at følge op på den udestående anbefaling vedrørende e-
indkøb, navnlig indførelsen af elektronisk afgivelse af tilbud (e-submission);

10. bemærker manglen på oplysninger om kønsfordelingen blandt personalet i agenturet; 
gentager, at der fortsat er en betydelig kønsmæssig ubalance i agenturets bestyrelse; 
opfordrer indtrængende til, at denne ubalance afhjælpes hurtigst muligt; opfordrer 
derfor agenturet til proaktivt at minde medlemsstaterne om betydningen af kønsbalance, 
og opfordrer medlemsstaterne til at sikre kønsbalance, når de indstiller medlemmer til 
agenturets bestyrelse;

11. gentager sin opfordring til agenturet om at sikre større gennemsigtighed omkring dets 
aktiviteter; glæder sig over oprettelsen af et afsnit vedrørende offentlig adgang til 
dokumenter på agenturets websted; opfordrer indtrængende agenturet til at oprette et 
dokumentregister, som det er juridisk forpligtet til at have i henhold til forordning (EF) 
nr. 1049/20012; 

12. mener, at agenturet proaktivt bør give oplysninger om sine operationelle aktiviteter; 
opfordrer agenturet til at møde i Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender med henblik på at opfylde sine specifikke 
rapporteringsforpligtelser over for medlemmerne af Europa-Parlamentet ved 
regelmæssigt at give detaljerede oplysninger; opfordrer agenturet til at stille rapporten 
for 2018 om den praktiske anvendelse af forordning (EU) nr. 656/20143 til rådighed, 
som det er juridisk forpligtet til at gøre, og til fremover at give mere konkrete 
oplysninger, der gør det muligt at foretage en korrekt vurdering af agenturets aktiviteter 
på havet.

2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).
3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 656/2014 af 15. maj 2014 om regler for overvågning af de 
ydre søgrænser inden for rammerne af det operative samarbejde, der samordnes af Det Europæiske Agentur for 
Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (EUT L 189 af 27.6.2014, s. 
93).
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