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1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018
(2019/2083(DEC))

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan raja- ja merivartioviraston lopullisen tilinpäätöksen 
varainhoitovuodelta 2018,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista 
varainhoitovuodelta 2018 sekä virastojen vastaukset1,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan 
lausuman2 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 
2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle 
(05761/2020 – C9-0050/2020),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20123 ja 
erityisesti sen 208 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 
1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 
283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10464 ja erityisesti sen 70 artiklan,

– ottaa huomioon eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 863/2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 ja 
neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta 14. syyskuuta 2016 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/16245 ja erityisesti sen 
76 artiklan, 

– ottaa huomioon eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä asetusten (EU) N:o 

1 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
2 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 158.
3 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 EUVL L 251, 16.9.2016, s. 1.
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1052/2013 ja (EU) 2016/1624 kumoamisesta 13. marraskuuta 2019 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/18966 ja erityisesti sen 116 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 
966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 
30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/20137 ja 
erityisesti sen 108 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin 
perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon 
puiteasetuksesta 18. joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 
2019/7158 ja erityisesti sen 105 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
lausunnon,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0072/2020),

1. myöntää Euroopan raja- ja merivartioviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018;

2. esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan 
päätöslauselman Euroopan raja- ja merivartioviraston pääjohtajalle, neuvostolle, 
komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

6 EUVL L 295, 14.11.2019, s. 1.
7 EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
8 EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1.



RR\1200427FI.docx 5/20 PE639.855v02-00

FI

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan raja- ja merivartioviraston varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisestä
(2019/2083(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan raja- ja merivartioviraston lopullisen tilinpäätöksen 
varainhoitovuodelta 2018,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista 
varainhoitovuodelta 2018 sekä virastojen vastaukset1,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan 
lausuman2 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 
2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle 
(05761/2020 – C9-0050/2020),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20123 ja 
erityisesti sen 208 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 
1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 
283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10464 ja erityisesti sen 70 artiklan,

– ottaa huomioon eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 863/2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 ja 
neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta 14. syyskuuta 2016 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/16245 ja erityisesti sen 
76 artiklan,

– ottaa huomioon eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä asetusten (EU) N:o 
1052/2013 ja (EU) 2016/1624 kumoamisesta 13. marraskuuta 2019 annetun Euroopan 

1 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
2 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 158.
3 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 EUVL L 251, 16.9.2016, s. 1.
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parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/18966 ja erityisesti sen 116 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 
966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 
30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/20137 ja 
erityisesti sen 108 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin 
perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon 
puiteasetuksesta 18. joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 
2019/7158 ja erityisesti sen 105 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
lausunnon,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0072/2020),

1. hyväksyy Euroopan raja- ja merivartioviraston varainhoitovuoden 2018 tilien 
päättämisen;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan raja- ja merivartioviraston 
pääjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä 
huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

6 EUVL L 295, 14.11.2019, s. 1.
7 EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
8 EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1.
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3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018
(2019/2083(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan raja- ja 
merivartioviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 24/2019 
”Muuttajien turvapaikka-, siirto- ja palauttamismenettelyt: Aika puuttua tehokkaammin 
tavoitteiden ja tulosten välisiin eroihin”,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
lausunnon,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0072/2020),

A. toteaa, että Euroopan raja- ja merivartioviraston tulo- ja menotaulukon1 mukaan sen 
lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 oli 288 663 520 euroa, mikä merkitsee 
2,89 prosentin lisäystä vuoteen 2017 verrattuna; toteaa, että viraston talousarvio 
rahoitetaan pääasiassa unionin talousarviosta;

B. ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin toteaa kertomuksessaan viraston 
tilinpäätöksestä varainhoitovuonna 2018 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että 
viraston tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset; 

Talousarvio- ja varainhallinto

1. panee merkille, että varainhoitovuonna 2018 toteutetun talousarvion seurannan 
tuloksena talousarvion toteutusaste oli 98,37 prosenttia, mikä merkitsee hienoista 
0,74 prosentin lisäystä vuoteen 2017 verrattuna; pitää huolestuttavana, että 
maksumäärärahojen käyttöaste oli niinkin alhainen kuin 69,69 prosenttia, mikä 
merkitsee kuitenkin 3,27 prosentin lisäystä vuoteen 2017 verrattuna;

2. ottaa huomioon vastuuvapauden myöntämisestä vastaavan viranomaisen huomautukset 
ja havainnot, jotka koskevat lakisääteistä operatiivista varausta nopeiden 
rajainterventioiden ja palautusinterventioiden rahoittamiseksi, ja toteaa, että vaikka 
ennalta määritellyn rahoitusvarauksen tekeminen vuosittain nopeiden 
rajainterventioiden varalta on virastolle lainsäädännössä asetettu vaatimus, lainsäätäjät 
ovat puuttuneet sen kielteisiin sivuvaikutuksiin asetuksen (EU) 2016/16242 

1 EUVL C 120, 29.3.2019, s. 103.
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1624, annettu 14. syyskuuta 2016, eurooppalaisesta 

raja- ja merivartiostosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta 
sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 863/2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 
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tarkistamisen yhteydessä; toteaa, että asetuksen (EU) 2019/18963 voimaantulon myötä 
operatiivinen varaus voidaan vapauttaa kuukausittain ja käyttää operatiivisiin 
tarkoituksiin eikä vain nopeisiin tai palauttamisinterventioihin; 

3. panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että vuonna 2018 virastolla 
oli yhteistyökumppanimaiden kanssa operatiivisiin toimiin liittyviä rahoitussopimuksia, 
joiden osuus viraston talousarviosta oli 59 prosenttia; panee merkille, että 
henkilöresursseista aiheutuvia kuluja varten otettiin käyttöön uusi yksinkertaistettu 
rahoitusjärjestelmä, joka perustuu laajalti yksikkökustannuksiin, ja että vuoden 2018 
loppupuolella otettiin käyttöön kaikki menolajit kattava uusi jälkitarkastusjärjestelmä ja 
muutettiin ennakkotarkastusjärjestelmää, joka on integroitu osaksi viraston 
rahoitusketjuja; toteaa tilintarkastustuomioistuimen korostavan, että laitteisiin liittyvät 
menot korvataan yhä todellisten kustannusten perusteella ja että yksikkökustannusten 
perusteella maksettaviin korvauksiin siirtymistä koskeva hanke ei toistaiseksi ole 
onnistunut; panee lisäksi huolestuneena merkille tilintarkastustuomioistuimen 
huomautuksen, että yhteistyökumppanimaiden laitteisiin liittyvistä menoista toimittamat 
menotositteet ovat vuodesta 2014 alkaen olleet todellisten kustannusten osoittamisen 
kannalta riittämättömiä ja että näihin menoihin kohdistetut viraston ennakkotarkastukset 
ovat tehottomia, jos kulujen tueksi ei ole esitetty tositteita; panee merkille, että virasto ei 
ole suorittanut korvausten jälkitarkastuksia, mikä lisää entisestään perusteettomien 
kulukorvausten riskiä; panee huolestuneena merkille, että virasto salli useita kertoja 
yhteistyökumppanimaiden ilmoittamien menojen korvaamisen, vaikka maat eivät 
toimittaneet viraston erikseen pyytämiä tositteita; panee viraston vastauksesta merkille, 
että kyseiset yhteistyökumppanimaat toimittivat tositteet, joissa kustannukset eriteltiin 
yksityiskohtaisesti; kehottaa virastoa ilmoittamaan jatkossa selvästi, minkä tyyppisiä 
tositteita se hyväksyy vaadituksi näytöksi; kehottaa lisäksi virastoa korvaamaan vain 
oikeudellisesti perustellut menot; edellyttää, että virasto ottaa nopeasti käyttöön 
luotettavat korvausten jälkitarkastukset ja raportoi vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle tässä suhteessa saavutetusta edistyksestä kesäkuuhun 2020 mennessä; 

4. panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että viraston 
talousarviomäärärahoja siirrettiin vuodelle 2019 kaikkiaan 83 000 000 euroa 
(29 prosenttia), mikä on prosentuaalisesti hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna; 
panee merkille, että vuodelle 2018 tehdyistä määrärahasiirroista peruuntui 11 000 000 
euroa (12 prosenttia), mikä on suhteellisesti tarkasteltuna hieman vähemmän kuin 
edellisenä vuonna; panee merkille, että siirtojen ja peruuntumisten keskeisinä syinä 
olivat haasteet, jotka liittyivät henkilöstötaulukkoa koskevan suunnitelman 
toteuttamiseen henkilöstön lukumäärän ja profiilien osalta, viraston uusia tiloja 
koskevan rakennushankkeen käynnistymisen viivästymiseen, tieto- ja viestintätekniikan 
hankkeiden monivuotiseen luonteeseen sekä siihen, että yhteistyökumppanimaat 
yliarvioivat edelleen toimien laajuuden ja kulut; panee merkille viraston vastauksen, 
jonka mukaan vuonna 2018 kulut olivat pääosin avustuksina maksettuja 
toimintamenoja, jotka kattoivat vuoden N helmikuusta vuoden N + 1 tammikuuhun 
ulottuvan toimintajakson, sekä sellaisiin sopimuksiin liittyviä kuluja, joiden maksut 
suoritetaan vuonna N + 1; kehottaa painokkaasti virastoa ja yhteistyökumppanimaita 

2007/2004 ja neuvoston päätöksen 2005/267/EY kumoamisesta (EUVL L 251, 16.9.2016, s. 1). 
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1896, annettu 13. marraskuuta 2019, 

eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä asetusten (EU) N:o 1052/2013 ja (EU) 2016/1624 
kumoamisesta (EUVL L 295, 14.11.2019, s. 1). 



RR\1200427FI.docx 9/20 PE639.855v02-00

FI

pyrkimään tarkentamaan kustannusarvioitaan ja talousarvioennusteitaan; 

5. kehottaa virastoa arvioimaan palvelutarpeensa realistisemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa 
ja hallinnoimaan sopimusten rahoitusta tarkasti; muistuttaa virastoa siitä, että vaikka 
puitesopimuksissa ei velvoiteta tekemään sopimuksen enimmäisarvoa vastaavia 
hankintoja, sopimuksen enimmäisarvon (8 miljoonaa euroa) ja voittaneen tarjouksen 
(5,8 miljoonaa euroa) välinen huomattava ero eräässä hankintamenettelyssä 
vuonna 2018 saattaa muodostaa merkittävän riskin moitteettomalle varainhoidolle; 

Tuloksellisuus

6. panee merkille, että hallintoneuvoston hyväksyttyä vuonna 2017 resurssien jakoon 
vaikuttavan viraston rakenteiden uudelleenorganisoinnin vuonna 2018 hyväksyttiin 
päivitetty rakenne, jota täydennettiin uusilla sisäisillä menettelysäännöillä ja jota varten 
annettiin valtuutuksia ja edelleenvaltuutuksia, jotka virallistettiin pääjohtajan 
päätöksellä; 

7. korostaa viraston tärkeää roolia Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden edistämisessä, 
koordinoinnissa ja kehittämisessä kunnioittaen täysimääräisesti perusoikeuksia;

8. panee merkille, että Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden saralla mittavimmat 
operatiiviset toimet olivat 12 yhteisoperaatiota maa-, ilma- ja meriulkorajoilla ja että 
vuonna 2018 operatiivinen painopiste oli keskisen, itäisen ja läntisen Välimeren 
alueilla, joihin kohdistui suurin muuttopaine; suhtautuu lisäksi myönteisesti virastojen 
väliseen tiiviiseen yhteistyöhön erityisesti rannikkovartioinnin mutta myös tulli- ja 
lainvalvontayhteistyön alalla; kehottaa painokkaasti virastoa vauhdittamaan työtään, 
jolla pyritään asettamaan asianmukaiset määrälliset tavoitteet ja erityiset tavoitearvot 
yhteisoperaatioille, jotka on määrä sisällyttää yhtenäiseen ohjelma-asiakirjaan vuosiksi 
2021–2023, ja varmistamaan tämän työn laadun; 

9. panee huolestuneena merkille tilintarkastustuomioistuimen havainneen 
erityiskertomuksessaan nro 24/2019, että pitkät käsittelyajat, pullonkaulat ja 
oikeusviranomaisten puutteelliset valmiudet haittaavat edelleen 
turvapaikkamenettelyjen täytäntöönpanoa etenkin Kreikassa ja Italiassa; pyytää virastoa 
pyrkimään yhteistyöhön Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston, turvapaikka-, 
maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston sekä komission kanssa 
tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaisesti; 

10. muistuttaa virastoa siitä, että vaikka puitesopimuksissa ei velvoiteta tekemään 
sopimuksen enimmäisarvoa vastaavia hankintoja, sopimuksen enimmäisarvon 
(8 miljoonaa euroa) ja voittaneen tarjouksen (5,8 miljoonaa euroa) välinen huomattava 
ero eräässä hankintamenettelyssä vuonna 2018 saattaa muodostaa merkittävän riskin 
moitteettomalle varainhoidolle; 

11. kehottaa virastoa noudattamaan viipymättä sähköisistä hankinnoista ja erityisesti 
tarjousten sähköisen toimittamisen käyttöönotosta annettua suositusta, jota se ei ole 
vielä pannut täytäntöön;

12. panee merkille, että viraston henkilöstön sukupuolijakaumasta ei ole saatavilla tietoa; 
muistuttaa, että sukupuolten edustus viraston hallintoneuvostossa on edelleen varsin 
epätasainen; kehottaa korjaamaan tämän epätasapainon mahdollisimman nopeasti; 
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kehottaa sen vuoksi virastoa muistuttamaan jäsenvaltioita ennakoivasti sukupuolten 
tasa-arvon merkityksestä ja kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan sukupuolten tasa-
arvon nimittäessään jäseniä viraston hallintoneuvostoon; 

13. toistaa virastolle esittämänsä kehotuksen olla avoimempi toimintansa suhteen; pitää 
hyvänä sitä, että viraston verkkosivustolle on luotu asiakirjojen julkisuutta käsittelevä 
osio; kehottaa painokkaasti virastoa perustamaan asiakirjarekisterin, joka on asetukseen 
(EY) N:o 1049/20014 perustuva oikeudellinen velvoite; 

14. katsoo, että viraston olisi toimitettava ennakoivasti tietoa operatiivisesta toiminnastaan; 
kehottaa virastoa saapumaan Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunnan kuultavaksi, koska sillä on erityinen velvoite raportoida 
Euroopan parlamentin jäsenille esittämällä säännöllisesti yksityiskohtaisia katsauksia; 
kehottaa virastoa täyttämään oikeudellisen velvoitteensa asettaa saataville asetuksen 
(EU) N:o 656/20145 täytäntöönpanoa vuonna 2018 koskeva kertomus sekä antamaan 
lisää konkreettisia tietoja tulevaisuudessa, jotta viraston toimia merellä voidaan arvioida 
asianmukaisesti; 

Henkilöstöpolitiikka

15. pitää valitettavana, että 31. joulukuuta 2018 henkilöstötaulukosta oli täytettynä vain 
72,49 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 418 väliaikaisesta toimesta 
oli täytettynä 303, kun vuonna 2017 hyväksyttyjä toimia oli 352; panee merkille, että 
vuonna 2018 virastossa työskenteli lisäksi 187 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 
153 kansallista asiantuntijaa;

16. toteaa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen perusteella lisäksi, että vaikka virasto 
jatkoi rekrytointitoimia ja lisäsi henkilöstön määrää 526:sta 630:een vuonna 2018, se ei 
vieläkään saavuttanut vuoden 2018 henkilöstötaulukossa hyväksyttyä 760 henkilöstön 
jäsenen määrää; panee merkille viraston vastauksen, jonka mukaan yhteensä 
187 avointa paikkaa täytettiin, mutta koska sisäinen ja ulkoinen vaihtuvuus oli suurta, 
henkilöstön määrä kasvoi vuodesta 2017 vuoteen 2018 yhteensä 117 henkilöllä, kun 
monia tehtäviä tuli avoimeksi vuoden aikana; panee lisäksi merkille, että virastolle on 
lähinnä alhaisen korjauskertoimen vuoksi haasteellista löytää lisää soveltuvia 
ulkopuolisia hakijoita ja saada aikaan asianmukainen maantieteellinen tasapaino, ja 
toteaa, että kyseinen korjauskerroin on EU:n virastojen alhaisimpia; korostaa, että 
sellaisissa maissa sijaitsevien virastojen, joissa sovelletaan alhaista korjauskerrointa, 
olisi saatava komissiolta lisätukea täydentävien toimenpiteiden toteuttamiseen, jotta 
virastot olisivat houkuttelevampia työpaikkoja nykyisille ja mahdollisille uusille 
työntekijöille; kehottaa komissiota arvioimaan palkan korjauskertoimien soveltamisen 
vaikutuksia ja toteuttamiskelpoisuutta tulevaisuudessa; panee merkille, että virastolla on 
edelleen vaikeuksia säilyttää toivottu ja asianmukainen maantieteellinen tasapaino 
lähetetyssä henkilöstössä; 

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30. toukokuuta 2001, Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 
31.5.2001, s. 43).

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 656/2014, annettu 15. toukokuuta 2014, Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston koordinoiman 
operatiivisen yhteistyön puitteissa suoritettavaa ulkoisten merirajojen valvontaa koskevista säännöistä 
(EUVL L 189, 27.6.2014, s. 93).
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17. toteaa, että vuosi 2018 oli talousarvio- ja henkilöresursseja merkittävästi lisänneen 
asetuksen (EU) 2016/1624 hyväksymisen jälkeisen viisivuotisen kasvusuunnitelman 
kolmas vuosi; toteaa, että viraston toimeksiannon laajentamisen myötä sen henkilöstön 
määrän pitäisi kasvaa vuoteen 2020 mennessä tuhanteen; ottaa huomioon 
vastuuvapauden myöntävän viranomaisen havainnot ja huomautukset siitä, että 
suunniteltu henkilöstömäärän lisäys edellyttää lisää toimistotiloja, ja panee merkille, 
että valmisteilla on analyysi optimaalisen kiinteistöstrategian määrittämiseksi; 

18. panee merkille, että huhtikuusta 2018 lähtien virasto on soveltanut palautusoperaatioissa 
ja palautusinterventioissa tarkistettuja sitovia menettelyohjeita; panee merkille, että 
viraston perusoikeusvastaava esittää operatiivisten yksiköiden käsiteltäväksi jatkuvasti 
huomautuksia ja suosituksia kaikista operaatiosuunnitelmista ja arviointikertomuksista; 

19. pitää valitettavana, että parlamentin toistuvista pyynnöistä ja viraston henkilöstön 
merkittävästä lisäämisestä huolimatta perusoikeusvastaavalla ei edelleenkään ole 
riittävästi henkilöstöä, mikä selvästi estää hänen pyrkimyksensä hoitaa asianmukaisesti 
vastuullaan olevia tehtäviä; kehottaa virastoa antamaan perusoikeusvastaavalleen 
riittävästi resursseja ja henkilöstöä erityisesti viraston strategian kehittämiseksi edelleen 
ja sen täytäntöönpanemiseksi, jotta voidaan valvoa perusoikeuksia ja varmistaa niiden 
suojelu; muistuttaa virastoa siitä, että on tärkeää noudattaa Euroopan unionin 
virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja unionin muuhun henkilöstöön 
sovellettavia palvelussuhteen ehtoja, jotka on vahvistettu neuvoston asetuksessa (ETY, 
Euratom, EHTY) N:o 259/686; 

20. ottaa huomioon vastuuvapauden myöntävän viranomaisen havainnot ja huomautukset 
tarpeesta laatia kattava toiminnan jatkuvuutta koskeva suunnitelma ja toteaa, että 
vuonna 2018 nimitettiin toiminnan jatkuvuudesta vastaava henkilö;

21. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin on havainnut virastoissa kautta linjan 
suuntauksen, että tietotekniikan konsultointitehtäviin palkataan ulkopuolista 
henkilöstöä; kehottaa vähentämään mahdollisimman paljon riippuvuutta ulkopuolisen 
henkilöstön palvelukseenotosta tällä tärkeällä ja arkaluonteisella alalla mahdollisten 
riskien rajoittamiseksi;

22. panee huolestuneena merkille, että hallintoneuvoston ilmoitettu sukupuolijakauma 
vuonna 2018 (50 miespuolista ja 8 naispuolista jäsentä) oli hyvin epätasainen;

Hankinnat

23. ottaa huomioon vastuuvapauden myöntävän viranomaisen havainnot ja huomautukset 
tarpeesta yksinkertaistaa viraston koko rahoitusjärjestelmä ja toteaa, että virasto otti 
vuonna 2018 käyttöön tarkistetun yhteisoperaatioiden ja palautusoperaatioiden 
rahoitusjärjestelmän, joka perustuu jäsenvaltioiden kanssa tehtyihin 
yksinkertaistettuihin avustussopimuksiin, joissa henkilöresursseihin sovelletaan 
standardoituja yksikkökustannuksia;

24. panee tyytyväisenä merkille, että virasto osallistuu aktiivisesti muiden toimielinten 
järjestämiin toimielinten yhteisiin tarjouskilpailuihin ja että merivalvonnan alan 
hankintamenettelyissä virasto pyrkii yhteistyöhön samankaltaista toimintaa harjoittavien 

6 EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.
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unionin virastojen kanssa ja laatii tarjouseritelmän sen mukaisesti; panee lisäksi 
merkille, että virasto järjesti vuonna 2018 ensimmäistä kertaa itse toimielinten yhteisen 
tarjouskilpailumenettelyn Euroopan kalastuksenvalvontaviraston kanssa; kannustaa 
voimakkaasti virastoa pyrkimään aktiivisesti lisäämään ja laajentamaan yhteistyötään 
kaikkien unionin virastojen kanssa; 

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus 

25. panee tyytyväisenä merkille viraston nykyiset toimet ja jatkuvat pyrkimykset 
avoimuuden, eturistiriitojen ennaltaehkäisyn ja hallinnan sekä väärinkäytösten 
paljastajien suojelun varmistamiseksi; panee merkille, että 18. heinäkuuta 2019 
hyväksyttiin väärinkäytösten paljastamista koskevat toimintaperiaatteet; pitää hyvänä 
viraston käytäntöä tarjota henkilöstölle luottamuksellisia neuvontapalveluja ja 
koulutusta väärinkäytösten paljastamiseen liittyvistä menettelyistä; panee lisäksi 
merkille, että avoimuuden lisäämiseksi virasto julkaisi verkkosivustonsa monikielisen 
version kaikilla unionin 24 virallisella kielellä; pitää kuitenkin valitettavana, että virasto 
julkaisee sitoumukset, joissa hallintoneuvoston jäsenet, viraston pääjohtaja sekä 
varapääjohtaja ilmoittavat, ettei heillä ole eturistiriitoja, eikä ilmoituksia 
sidonnaisuuksista; huomauttaa jälleen, ettei hallintoneuvoston jäsenten, pääjohtajan ja 
varapääjohtajan eturistiriidattomuus voi perustua pelkästään omaan ilmoitukseen; 
kehottaa virastoa julkaisemaan kaikkien hallintoneuvostonsa jäsenten, pääjohtajan sekä 
varapääjohtajan ansioluettelot ja ilmoitukset sidonnaisuuksista kesäkuuhun 2020 
mennessä avoimuuden lisäämiseksi; 

Sisäinen valvonta

26. ottaa huomioon vastuuvapauden myöntävän viranomaisen esittämät havainnot ja 
huomautukset siitä, että viraston avustusmenot kasvoivat huomattavasti, mutta toteaa, 
että havaittujen riskien vähentämiseksi on toteutettu toimenpiteitä ja että nimenomaan 
vuonna 2018 tehtiin yksikkökustannuksia koskevia tarkastuksia Espanjan, Kreikan ja 
Italian osalta ja hyväksyttiin jälkitarkastusperiaatteet ja että lisäksi laadittiin 
riskiperusteinen vuotuinen jälkitarkastussuunnitelma, jota aiotaan tarkistaa, ja saatettiin 
päätökseen Portugalin ja Viron jälkitarkastukset; 

27. panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta huolestuneena merkille, että virasto 
ei ole vahvistanut erityistä luotettavuutta edellyttäville tehtäville toimintaperiaatteita, 
joissa tehtävät yksilöitäisiin, niitä koskeva luettelo pidettäisiin ajan tasalla ja 
määriteltäisiin toimenpiteet, joilla pienennettäisiin riskiä siitä, että työntekijä ajaa omaa 
etuaan; kehottaa virastoa hyväksymään ja panemaan täytäntöön tällaiset 
toimintaperiaatteet varmistaakseen sisäisen valvonnan standardiensa noudattamisen; 
panee viraston vastauksesta merkille, että virasto oli vuoden 2019 lopussa saattamassa 
päätökseen erityistä luotettavuutta edellyttäviä tehtäviä koskevien toimintaperiaatteiden 
hyväksymisprosessia; 

28. toteaa, että tarkistamalla vastikään sisäisen valvonnan kehystään virasto on varmistanut, 
että kaikki päätökset sivuuttaa valvonta tai poiketa vakiintuneista prosesseista ja 
menettelyistä dokumentoidaan, hyväksytään asianmukaisesti ja kirjataan keskitetysti;

Muita huomautuksia

29. pitää myönteisenä sitä, että vastuuvapauden myöntävän viranomaisen esitettyä 
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havaintoja ja huomautuksia uuden rakennuksen rakentamisesta viraston 
päätoimipaikkaan ja Eurooppa-koulun perustamisesta Varsovaan Puolan viranomaiset 
osoittivat vuonna 2019 virastolle sopivan tontin, virastolle räätälöityjen tilojen 
suunnittelu on aloitettu ja ne rakennetaan päätoimipaikkaan vuoden 2024 loppuun 
mennessä ja Puolan viranomaisten oli määrä pyytää syksyllä 2019 Eurooppa-koulujen 
johtokunnalta, että se ottaa käsiteltäväksi Varsovan koulun liittämisen akkreditoinnilla 
Eurooppa-koulujen järjestelmään (tyyppi II), jotta koulu voisi aloittaa osittain 
toimintansa lukuvuonna 2020–2021;

30. kehottaa virastoa keskittymään tutkimustensa tulosten levittämiseen yleisölle ja 
pyrkimään saavuttamaan yleisön sosiaalisen median ja muiden viestintäkanavien avulla;

o

o     o

31. viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, 
luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, 
varainhoidosta ja sen valvonnasta ... maaliskuuta 20207 antamaansa päätöslauselmaan.

7 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0000.
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KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN 
LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018
(2019/2083(DEC))

Valmistelija: Roberta Metsola

EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa yleisesti Frontexina tunnetun Euroopan raja- ja merivartioviraston tärkeää 
roolia Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden edistämisessä, koordinoinnissa ja 
kehittämisessä ottaen täysin huomioon perusoikeudet;

2. on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuimen ilmoituksen mukaan viraston 
varainhoitovuodelta 2018 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet olivat kaikilta 
olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset ja että sen taloudellinen asema 
31. joulukuuta 2018 on esitetty oikein; 

3. panee merkille viraston talousarvion hienoisen kasvun 289 miljoonaan euroon (kasvua 
oli 2 prosenttia), joista 171 miljoonaa euroa eli 59 prosenttia käytettiin 
yhteistyökumppanimaiden kanssa tehtyihin operatiivisiin toimiin liittyviin 
rahoitussopimuksiin; palauttaa mieliin, että hallintoneuvosto supisti vuoden 2018 
alkuperäistä talousarviota 31,5 miljoonalla eurolla kahden lisätalousarvion avulla, sillä 
tarpeet olivat vähentyneet rekrytointiongelmien vuoksi sekä palauttamiseen ja 
operatiiviseen toimintaan liittyvien säästöjen ansiosta; muistuttaa, että entistä 
turvallisempia unionin rajoja koskeva tavoite on erittäin tärkeä unionin kansalaisten ja 
kolmansien maiden kansalaisten turvallisuuden varmistamisen kannalta;

4. korostaa, että virasto onnistui kasvattamaan merkittävästi henkilöstöään 526:sta 630:een 
(mikä merkitsee 20 prosentin lisäystä) vuonna 2018; pitää kuitenkin valitettavana, että 
se ei saavuttanut vuoden 2018 henkilöstötaulukossa sallittua 760 henkilön määrää; 
ilmaisee huolensa henkilöstön suuresta vaihtuvuudesta ja siitä, että viraston on 
jatkuvasti vaikeaa löytää sopivia työntekijöitä; on tietoinen, että alhainen palkan 
korjauskerroin pahentaa ongelmaa, ja suhtautuu sen vuoksi myönteisesti siihen, että 
virasto aikoo harkita sosiaalisia toimenpiteitä tähän ongelmaan puuttumiseksi; 
muistuttaa virastoa siitä, että on tärkeää noudattaa Euroopan unionin virkamiehiin 
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sovellettavia henkilöstösääntöjä ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavia 
palvelussuhteen ehtoja, jotka ovat riittävän joustavat, jotta virkamiehiä palvelukseen 
otettaessa voidaan ottaa huomioon unionissa vallitsevat työmarkkinaolosuhteet ja jotta 
voidaan reagoida toimielinten erityisiin tarpeisiin; panee merkille, että myös 
parlamentin esittämien toistuvien kehotusten vuoksi perusoikeusvaltuutetun henkilöstöä 
on lisätty ja uusia rekrytointeja suunnitellaan; kehottaa virastoa varmistamaan, että 
perusoikeusvaltuutetulla on riittävät resurssit ja henkilöstö, jotta erityisesti 
perusoikeuksien valvontaa ja suojelua koskevaa viraston strategiaa voidaan kehittää 
edelleen ja jotta se voidaan panna täytäntöön; panee merkille, että 
tilintarkastustuomioistuin on havainnut virastoissa kautta linjan suuntauksen, että 
tietotekniikan konsultointitehtäviin palkataan ulkopuolista henkilöstöä; kehottaa 
puuttumaan ulkopuolisen henkilöstön palvelukseenotosta aiheutuvaan riippuvuuteen 
tällä tärkeällä alalla; panee merkille viraston pyrkimykset mainostaa 
työpaikkailmoituksiaan verkkoviestintäkanavilla ja kehottaa virastoa julkaisemaan 
avoimia toimia koskevat ilmoitukset Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston 
verkkosivustolla niiden näkyvyyden lisäämiseksi;

5. panee merkille henkilöstötaulukon tavoitteiden saavuttamiseen liittyvien vuodelle 2019 
siirrettyjen määrärahojen (83 miljoonaa euroa eli 29 prosenttia) ja peruuntuneiden 
talousarviomäärärahojen (11 miljoonaa euroa eli 12 prosenttia) jatkuvasti suuren 
määrän, uusien kiinteistöjen rakentamisen aloittamisen viivästymisen, tieto- ja 
viestintätekniikan hankkeiden monivuotisen luonteen sekä yhteistyökumppanimaiden 
toimien laajuuden ja kustannusten yliarvioimisen; ilmaisee huolensa siitä talousarvion 
osasta, jota virasto ei saanut käytettyä, koska operatiivisiin toimiin osallistumista 
mukautettiin varainhoitovuoden 2018 loppupuolella; toivoo, että tätä riskiä voidaan 
käsitellä entistä paremmin, kun asetus (EU) 2019/18961 tulee voimaan; toivoo, että 
virasto ja yhteistyökumppanivaltiot parantavat talousarvioennusteitaan 
määrärahasiirtojen vähentämiseksi vuonna 2019; panee tyytyväisenä merkille, että 
virasto hyväksyi väärinkäytösten paljastajia koskevat uudet säännöt, otti käyttöön uuden 
yksinkertaistetun rahoitusjärjestelmän sekä jälkitarkastusjärjestelmän, joka kattaa kaikki 
menolajit, ja muutti ennakkotarkastusjärjestelmäänsä; pitää kuitenkin valitettavana, että 
vuodesta 2014 lähtien tilintarkastustuomioistuin on jatkuvasti raportoinut, että 
yhteistyökumppanimaiden ilmoittamia menoja ei aina tueta laskuilla tai muulla näytöllä 
mutta ne korvataan siitä huolimatta; panee merkille viraston toteuttamat toimenpiteet 
tähän asiaan puuttumiseksi mutta kehottaa virastoa vastaamaan asianmukaisesti 
tilintarkastustuomioistuimen huomautuksiin toimien laillisuudesta ja 
sääntöjenmukaisuudesta, koska laitteisiin liittyvät menot olivat 60 miljoonaa euroa 
(35 prosenttia) viraston toimintamenoista vuonna 2018;

6. kehottaa virastoa hallinnoimaan sopimusten rahoitusta tarkasti, myös tehostamalla 
ennakkotarkastuksia ja ottamalla uudelleen käyttöön jälkitarkastukset , jotta 
varmistetaan, että ainoastaan perustellut kustannukset korvataan ja vältetään tilanne, 
jossa unionin talousarviosta osoitettuja varoja ei jaeta; muistuttaa tässä yhteydessä 
virastoa siitä, että vaikka puitesopimuksissa ei edellytetä tekemään sopimuksen 
enimmäisarvoa vastaavia hankintoja, sopimuksen enimmäisarvon (8 miljoonaa euroa) ja 
voittaneen tarjouksen (5,8 miljoonaa euroa) välinen huomattava ero eräässä 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1896, annettu 13. marraskuuta 2019, eurooppalaisesta 
raja- ja merivartiostosta sekä asetusten (EU) N:o 1052/2013 ja (EU) 2016/1624 kumoamisesta (EUVL L 295, 
14.11.2019, s. 1).
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hankintamenettelyssä vuonna 2018 saattaa muodostaa merkittävän riskin 
moitteettomalle varainhoidolle;

7. kehottaa virastoa toteuttamaan tilintarkastustuomioistuimen kaikkia jäljellä olevia 
huomautuksia koskevia korjaavia toimenpiteitä, mukaan lukien erityistä luotettavuutta 
edellyttäviä tehtäviä koskevien toimintaperiaatteiden hyväksyminen ja täytäntöönpano 
sen omien sisäisen valvonnan standardien mukaisesti;

8. muistuttaa tilintarkastustuomioistuimen huomautuksesta, jonka mukaan vuodesta 2015 
lähtien on ollut olemassa komission hallinnoimalta sisäisen turvallisuuden rahastolta ja 
viraston rahoituksesta peräisin olevan kaksinkertaisen rahoituksen riski, johon ei ole 
puututtu; kehottaa panemaan tätä koskevat korjaavat toimenpiteet viipymättä 
täytäntöön;

9. kehottaa virastoa noudattamaan viipymättä sähköisistä hankinnoista ja 
erityisestisähköisen toimittamisen käyttöönotosta annettua suositusta;

10. panee merkille, että viraston henkilöstön sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta ei ole 
saatavilla tietoa; muistuttaa, että viraston hallintoneuvostossa vallitsee edelleen 
merkittävä sukupuolten epätasapaino; kehottaa korjaamaan tämän epätasapainon 
mahdollisimman nopeasti; kehottaa sen vuoksi virastoa muistuttamaan jäsenvaltioita 
ennakoivasti sukupuolten tasa-arvon merkityksestä ja jäsenvaltioita varmistamaan 
sukupuolten tasa-arvon nimittäessään jäseniä viraston hallintoneuvostoon;

11. toistaa virastolle esittämänsä kehotuksen, jonka mukaan sen olisi oltava avoimempi 
toimintansa suhteen; suhtautuu myönteisesti siihen, että sen verkkosivustolle on luotu 
asiakirjojen julkisuutta käsittelevä osio; kehottaa virastoja perustamaan 
asiakirjarekisterin, joka sillä on asetuksen (EY) N:o 1049/20012 mukaan oltava; 

12. katsoo, että viraston olisi toimitettava ennakoivasti tietoa operatiivisesta toiminnastaan; 
kehottaa virastoa tulemaan Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 
sisäasioiden valiokunnan kuultavaksi täyttääkseen Euroopan parlamentin jäsenille 
raportointia koskevat erityisvelvoitteensa esittämällä säännöllisesti yksityiskohtaisia 
katsauksia; kehottaa virastoa asettamaan asetuksen (EU) N:o 656/20143 käytännön 
soveltamista koskevan vuosikertomuksen 2018 saataville, koska sillä on lakisääteinen 
velvollisuus tehdä niin, ja antamaan lisää konkreettisia tietoja tulevaisuudessa, jotta 
viraston toimia merellä voidaan arvioida asianmukaisesti.

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30. toukokuuta 2001, Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, 
s. 43).
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 656/2014, annettu 15. toukokuuta 2014, Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston koordinoiman operatiivisen yhteistyön 
puitteissa suoritettavaa ulkoisten merirajojen valvontaa koskevista säännöistä (EUVL L 189, 27.6.2014, s. 93).
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