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1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes 
apstiprināšanu
(2019/2083(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2018. finanšu gada galīgos 
pārskatus,

– ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par ES aģentūrām attiecībā uz 2018. finanšu gadu 
ar aģentūru atbildēm1,

– ņemot vērā deklarāciju2 par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību 
un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2020. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz 
Aģentūrai par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05761/2020 – C9-00050/2020),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu3 un jo īpaši 
tās 208. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, 
Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/20124, un jo īpaši tās 70. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. septembra Regulu (ES) 
2016/1624 par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) 2016/399 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes 
Lēmumu 2005/267/EK5, un jo īpaši tās 76. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 13. novembra Regulu (ES) 
2019/1896 par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Regulas (ES) 

1 OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
2 OV C 417, 11.12.2019., 158. lpp.
3 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
4 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
5 OV L 251, 16.9.2016., 1. lpp.
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Nr. 1052/2013 un (ES) 2016/16246, un jo īpaši tās 116. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 
par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā7, un jo īpaši tās 108. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par 
finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un 
minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā8, 
un jo īpaši tās 105. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0072/2020),

1. sniedz Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu 
par Aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildi;

2. izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt 
Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un 
Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 
(L sērijā).

6 OV L 295, 14.11.2019., 1. lpp.
7 OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
8 OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.
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2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2018. finanšu gada pārskatu 
apstiprināšanu
(2019/2083(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2018. finanšu gada galīgos 
pārskatus,

– ņemot vērā Revīzijas palātas pārskatu par ES aģentūrām attiecībā uz 2018. finanšu gadu 
ar aģentūru atbildēm1,

– ņemot vērā deklarāciju2 par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību 
un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2018. finanšu gadu saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

– ņemot vērā Padomes 2020. gada 18. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz 
Aģentūrai par 2018. finanšu gada budžeta izpildi (05761/2020 – C9-0050/2020),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu3 un jo īpaši 
tās 208. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, 
Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam 
budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 966/20124, un jo īpaši tās 70. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. septembra Regulu (ES) 
2016/1624 par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) 2016/399 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un Padomes 
Lēmumu 2005/267/EK5, un jo īpaši tās 76. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 13. novembra Regulu (ES) 
2019/1896 par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Regulas (ES) 

1 OV C 417, 11.12.2019., 1. lpp.
2 OV C 417, 11.12.2019., 158. lpp.
3 OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
4 OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.
5 OV L 251, 16.9.2016., 1. lpp.
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Nr. 1052/2013 un (ES) 2016/16246, un jo īpaši tās 116. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 
par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā7, un jo īpaši tās 108. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par 
finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un 
minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā8, 
un jo īpaši tās 105. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0072/2020),

1. apstiprina Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2018. finanšu gada pārskatus;

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Robežu un krasta apsardzes 
aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā 
publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

6 OV L 295, 14.11.2019., 1. lpp.
7 OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.
8 OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.
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3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Robežu un krasta 
apsardzes aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
(2019/2083(DEC))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā lēmumu par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2018. finanšu 
gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

– ņemot vērā Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 24/2019: “Patvērums, migrantu 
pārcelšana un atgriešana: laiks rīkoties aktīvāk, lai novērstu neatbilstības starp mērķiem 
un rezultātiem”,

– ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu,

– ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0072/2020),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (“Aģentūra”) ieņēmumu 
un izdevumu pārskatu1 tās 2018. finanšu gada galīgais budžets bija 288 663 520 EUR, 
t. i., par 2,89 % lielāks nekā 2017. gadā; tā kā Aģentūras budžets tiek finansēts 
galvenokārt no Savienības budžeta;

B. tā kā Revīzijas palāta pārskatā par Aģentūras 2018. finanšu gada pārskatiem (“Revīzijas 
palātas pārskats”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras 
gada pārskatiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi, 

Budžeta un finanšu pārvaldība

1. norāda, ka 2018. finanšu gadā īstenoto budžeta uzraudzības centienu rezultātā budžeta 
izpildes līmenis bija 98,37 %, kas ir nedaudz (par 0,74 %) augstāks nekā 2017. gadā; ar 
bažām norāda, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija zems — 69,69 %, t. i., 
tikai par 3,27 % austāks nekā 2017. gadā;

2. ņemot vērā budžeta izpildes apstiprinātājiestādes komentārus un konstatējumus saistībā 
ar tiesību aktos noteikto finanšu operatīvo rezervi ātrās reaģēšanas robežapsardzes 
pasākumu un personu atgriešanai paredzēto operāciju finansēšanai, konstatē, ka, lai gan 
Aģentūrai ir noteikta likumdošanas prasība katru gadu paredzēt iepriekš noteiktu 
budžetu iespējamo ātrās reaģēšanas robežapsardzes pasākumu segšanai, likumdevēji, 
pārskatot Regulu (ES) 2016/16242, ir novērsuši tās negatīvo blakusietekmi; konstatē, ka, 
stājoties spēkā Regulai (ES) Nr. 2019/18963, operatīvo rezervi var atbrīvot katru mēnesi 

1 OV C 120, 29.3.2019., 103. lpp.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1624 (2016. gada 14. septembris) par Eiropas Robežu 

un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399 un ar ko atceļ 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 863/2007, Padomes Regulu (EK) Nr. 2007/2004 un 
Padomes Lēmumu 2005/267/EK (OV L 251, 16.9.2016., 1. lpp.).

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1896 (2019. gada 13. novembris) par Eiropas Robežu 
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un to var izmantot operatīviem mērķiem, ne tikai ātrās reaģēšanas pasākumiem vai 
operācijām personu atgriešanas nodrošināšanai;

3. ņem vērā Revīzijas palātas pārskata konstatējumu, ka 2018. gadā Aģentūrai bija 
finansēšanas nolīgumi ar sadarbības valstīm attiecībā uz operatīvajām darbībām, kas 
veido 59 % no Aģentūras budžeta; norāda, ka ir sākta jauna, vienkāršota finansēšanas 
shēma, kuras pamatā galvenokārt ir vienības izmaksas izdevumiem, kas saistīti ar 
cilvēkresursu izvietošanu, un 2018. gada beigās ir ieviesta jauna ex post kontroles 
sistēma, kas aptver visus izdevumu veidus, kā arī ir mainīta ex ante pārbaužu sistēma, 
kas iestrādāta finanšu apritē; uzsver Revīzijas palātas izcelto norādi uz to, ka ar 
aprīkojumu saistīto izdevumu atlīdzināšana joprojām ir balstīta uz faktiskajām 
izmaksām un ka projekts, ko īsteno, lai pārietu uz atmaksāšanu, pamatojoties uz 
vienības izmaksām, joprojām ir neveiksmīgs; turklāt ar bažām norāda uz Revīzijas 
palātas konstatējumu, ka kopš 2014. gada sadarbības valstu sniegtie pierādījumi par 
pieprasītajām faktiskajām izmaksām saistībā ar aprīkojuma izmaksām joprojām ir 
neatbilstīgi un ka Aģentūras veiktās šo izmaksu ex ante pārbaudes ir neefektīvas, ja vien 
tās nav pamatotas ar apliecinošiem dokumentiem; norāda, ka Aģentūra neveic 
atmaksājumu ex post pārbaudes, tādējādi vēl vairāk palielinot risku, ka varētu tikt 
atmaksātas nepamatotas izmaksas; ar bažām norāda, ka Aģentūra ir atļāvusi vairākas 
izdevumu atmaksas, ko pieprasījušas sadarbības valstis, neraugoties uz to, ka tās nav 
sniegušas Aģentūras norādītos un pieprasītos pierādījumus; pēc iepazīšanās ar 
Aģentūras atbildi atzīst, ka attiecīgās sadarbības valstis ir iesniegušas apliecinošus 
dokumentus, kuros norādītas detalizētas izmaksas; aicina Aģentūru turpmāk skaidri 
norādīt, kāda veida apliecinošos dokumentus tā pieņem kā nepieciešamos pierādījumus; 
turklāt aicina Aģentūru atlīdzināt tikai juridiski pamatotus izdevumus; sagaida, ka 
Aģentūra ātri ieviesīs stingras ex post pārbaudes attiecībā uz atmaksājumiem un līdz 
2020. gada jūnijam ziņos budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā jomā panākto 
progresu;

4. ņem vērā Revīzijas palātas pārskatā iekļauto konstatējumu, ka Aģentūras budžeta 
pārnesumi uz 2019. gadu sasniedza 83 000 000 EUR (29 %), kas procentuāli ir nedaudz 
mazāk nekā iepriekšējā gadā; norāda, ka atcelto uz 2018. gadu pārnesto apropriāciju 
īpatsvars bija 11 000 000 EUR (12 %), kas relatīvā izteiksmē ir nedaudz zemāks nekā 
iepriekšējā gadā; norāda, ka galvenais pārnesumu un anulējumu iemesls bija grūtības 
atrast pietiekami daudz un prasībām atbilstošu darbinieku, lai aizpildītu visas štatu 
sarakstos iekļautās pozīcijas, kavēšanās sākt Aģentūras jauno telpu būvniecības 
projektu, IKT projektu daudzgadu raksturs un tas, ka sadarbības valstis turpina par 
augstu novērtēt savu darbību apmēru un izmaksas; ņem vērā Aģentūras atbildi, ka 
2018. gadā darbības izdevumi galvenokārt bija dotāciju veidā, aptverot darbības ciklu 
no N gada februāra līdz N + 1. gada janvārim, kā arī izdevumus no līgumiem ar 
maksājumiem N + 1. gadā; mudina Aģentūru kopā ar sadarbības valstīm arī turpmāk 
censties panākt precīzākas izmaksu aplēses un budžeta prognozes;

5. aicina Aģentūru konkursa dokumentos iekļaut reālākas aplēses par tās vajadzībām pēc 
pakalpojumiem un īstenot stingru līgumu finanšu pārvaldību; atgādina Aģentūrai, ka, lai 
gan pamatlīgums neparedz pienākumu veikt pirkumu līdz pat maksimālajai 
līgumsummai, ievērojamā atšķirība starp maksimālo līgumsummu (8 miljoni EUR) 

un krasta apsardzi un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1052/2013 un (ES) 2016/1624 (OV L 295, 
14.11.2019., 1. lpp.). 
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vienā 2018. gadā īstenotajā iepirkuma procedūrā un uzvarējušo piedāvājumu 
(5 miljoni EUR) varētu ievērojami apdraudēt pareizu finanšu pārvaldību; 

Darbības rezultāti

6. norāda, ka pēc tam, kad valde bija apstiprinājusi Aģentūras struktūru reorganizāciju 
2017. gadā, kas ietekmēja resursu piešķiršanu, 2018. gadā tika pieņemta atjaunināta 
struktūra un šo darbu pabeidza, ieviešot jaunu iekšējo reglamentu, kā arī šo struktūru 
pieņēma delegācijas un apakšdelegācijas, kuras tika oficiāli apstiprinātas ar 
izpilddirektora lēmumu; 

7. uzsver Aģentūras svarīgo lomu, veicinot, koordinējot un attīstot Eiropas integrēto 
robežu pārvaldību, vienlaikus pilnībā ievērojot pamattiesības;

8. norāda, ka Eiropas ārējo robežu integrētas pārvaldības kontekstā lielākās operatīvās 
darbības bija 12 kopīgās operācijas pie ārējām sauszemes, gaisa un jūras robežām, 
savukārt 2018. gadā galvenā uzmanība tika pievērsta Vidusjūras centrālās, austrumu un 
rietumu daļas reģioniem, kuri saskārās ar vislielāko migrācijas spiedienu; turklāt 
atzinīgi vērtē aģentūru savstarpējo sadarbību, jo īpaši krasta apsardzes jomā, kā arī 
muitas un tiesībaizsardzības sadarbības jomā; mudina Aģentūru steidzami rīkoties un 
nodrošināt pienācīgu tās darba kvalitāti, lai noteiktu pienācīgus kvantitatīvus mērķus un 
konkrētus mērķrādītājus kopīgajām operācijām, kuras paredzēts iekļaut vienotajā 
programmdokumentā 2021.–2023. gadam;

9. ar bažām norāda, ka Revīzijas palāta Īpašajā ziņojumā Nr. 24/2019 konstatēja, ka 
patvēruma procedūru īstenošanu, jo īpaši Grieķijā un Itālijā, joprojām ietekmē ilgs 
izskatīšanas laiks, problemātiskie posmi un tiesu iestāžu kapacitātes trūkums; aicina 
Aģentūru atbilstīgi Revīzijas palātas ieteikumiem censties sadarboties ar Eiropas 
Patvēruma atbalsta biroju, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu un Komisiju; 

10. šajā sakarā atgādina Aģentūrai, ka, lai gan pamatlīgums neprasa veikt pirkumu līdz pat 
maksimālajai līgumsummai, ievērojamā atšķirība starp maksimālo līgumsummu 
(8 miljoni EUR) vienā 2018. gadā īstenotajā iepirkuma procedūrā un uzvarējušo 
piedāvājumu (5,8 miljoni EUR) varētu ievērojami apdraudēt pareizu finanšu pārvaldību; 

11. aicina Aģentūru nekavējoties pievērsties vēl neizpildītā ieteikuma izpildei attiecībā uz 
e-iepirkumu, proti, ieviest elektronisko iesniegšanu;

12. konstatē, ka trūkst informācijas par dzimumu līdzsvaru attiecībā uz Aģentūras 
darbiniekiem; atkārtoti uzsver, ka Aģentūras valdē joprojām pastāv ievērojama 
dzimumu nelīdzsvarotība; mudina pēc iespējas drīzāk šo nelīdzsvarotību novērst; tādēļ 
aicina Aģentūru proaktīvi atgādināt dalībvalstīm par dzimumu līdzsvara nozīmīgumu un 
aicina dalībvalstis, izvirzot Aģentūras valdes locekļu kandidatūras, ņemt vērā dzimumu 
līdzsvaru;

13. atkārtoti aicina Aģentūru padarīt tās darbību pārredzamāku; atzinīgi vērtē to, ka 
Aģentūras tīmekļa vietnē ir izveidota sadaļa, kas veltīta publiskai piekļuvei 
dokumentiem; mudina Aģentūru izveidot dokumentu reģistru, kas tai saskaņā ar Regulu 
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(EK) Nr. 1049/2001 ir juridiski saistošs pienākums4; 

14. uzskata, ka Aģentūrai būtu aktīvi jāsniedz informācija par tās operatīvajām darbībām; 
aicina Aģentūru ierasties Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejā, lai 
izpildītu savus īpašos ziņošanas pienākumus attiecībā pret Eiropas Parlamenta 
deputātiem, sniedzot regulārus, sīki izstrādātus informatīvus ziņojumus; aicina 
Aģentūru sniegt ziņojumu par Regulas (ES) Nr. 656/20145 praktisko piemērošanu 
2018. gadā, kas tai ir juridiski saistošs pienākums, un turpmāk sniegt konkrētāku 
informāciju, lai varētu pienācīgi novērtēt Aģentūras darbību jūrlietu jomā;

Personāla politika

15. pauž nožēlu, ka 2018. gada 31. decembrī bija aizpildīti tikai 72,49 % no Aģentūras štatu 
saraksta, proti, bija aizpildītas 303 no saskaņā ar Savienības budžetu atļautajām 
418 pagaidu darbinieku vietām (2017. gadā bija atļautas 352 vietas); pieņem zināšanai, 
ka 2018. gadā Aģentūrā strādāja arī 187 līgumdarbinieki un 153 norīkotie valstu 
eksperti;

16. turklāt ņem vērā Revīzijas palātas pārskatā teikto, ka — lai gan Aģentūra turpināja 
darbā pieņemšanas pasākumus un 2018. gadā palielināja darbinieku skaitu no 526 līdz 
630 darbiniekiem, tā tomēr nesasniedza 2018. gada štatu sarakstā apstiprināto 
760 darbinieku skaitu; ņem vērā Aģentūras atbildē teikto, ka kopumā tika aizpildītas 
187 vakances, bet, ņemot vērā lielo iekšējo un ārējo kadru mainību, darbinieku skaita 
neto pieaugums 2018. gadā salīdzinājumā ar 2017. gadu bija 117, jo gada laikā bija 
atbrīvojušās daudzas štata vietas; turklāt norāda, ka Aģentūra saskaras ar problēmām 
lielāka skaita piemērotu ārējo kandidātu piesaistē un samērīga ģeogrāfiskā līdzsvara 
nodrošināšanā galvenokārt zemā korekcijas koeficienta dēļ, kas ir zemākais starp visām 
ES aģentūrām; uzsver, ka aģentūrām, kas atrodas valstīs, kurās piemēro zemu 
korekcijas koeficientu, būtu jāsaņem papildu atbalsts no Komisijas papildu pasākumu 
īstenošanā, lai padarītu tās pievilcīgākas pašreizējiem un potenciālajiem darbiniekiem; 
aicina Komisiju novērtēt algu korekcijas koeficientu piemērošanas ietekmi un 
dzīvotspēju nākotnē; norāda, ka Aģentūrai joprojām ir grūtības, izvietojot darbiniekus 
un saglabāt vēlamo samērīgo ģeogrāfisko līdzsvaru;

17. atzīmē, ka 2018. gads bija trešais piecu gadu izaugsmes plāna gads pēc Regulas (ES) 
2016/1624 pieņemšanas, kas būtiski palielināja resursus budžeta un personāla jomā; 
norāda, ka pēc Aģentūras pilnvaru termiņa pagarināšanas tās darbinieku skaits līdz 
2020. gadam sasniegs 1000; ņemot vērā budžeta izpildes apstiprinātājiestādes 
komentārus un konstatējumus, kuros uzsvērts, ka plānotajam darbinieku skaita 
pieaugumam būs vajadzīgas papildu biroju telpas, ka tiek gatavota analīze, lai noteiktu 
optimālu nekustamā īpašuma stratēģiju;

18. norāda, ka kopš 2018. gada aprīļa Aģentūra izmanto pārskatīto saistošo rīcības kodeksu 
attiecībā uz atgriešanas operācijām un operācijām personu atgriešanas nodrošināšanai; 

4 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).

5 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 656/2014 (2014. gada 15. maijs), ar kuru paredz 
noteikumus ārējo jūras robežu uzraudzībai saistībā ar operatīvo sadarbību, ko koordinē Eiropas Aģentūra 
operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (OV L 189, 27.6.2014., 
93. lpp.).
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norāda, ka Aģentūras pamattiesību amatpersona pastāvīgi sniedz novērojumus un 
ieteikumus attiecībā uz visiem operatīvajiem plāniem un novērtējuma ziņojumiem, lai 
tos varētu ņemt vērā operatīvajās vienībās;

19. pauž dziļu nožēlu par to, ka, neraugoties uz Parlamenta atkārtoti paustajiem 
aicinājumiem un būtisku vispārējo darbinieku skaita palielinājumu Aģentūrai, 
pamattiesību amatpersonai joprojām nav pietiekamu cilvēkresursu un tādēļ tā tiek 
acīmredzami traucēta pienācīgi veikt tai uzticētos uzdevumus; mudina Aģentūru 
nodrošināt savu pamattiesību amatpersonu ar atbilstošiem resursiem un personālu, it 
īpaši, lai turpinātu izstrādāt un īstenot Aģentūras stratēģiju, kuras mērķis ir uzraudzīt un 
nodrošināt pamattiesību aizsardzību; atgādina Aģentūrai, cik svarīgi ir ievērot ir Eiropas 
Savienības Civildienesta noteikumus un Eiropas Savienības pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtību, kas noteikti Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/686; 

20. ņemot vērā budžeta izpildes apstiprinātājiestādes komentārus un konstatējumus saistībā 
ar nepieciešamību izstrādāt visaptverošu darbības nepārtrauktības plānu, norāda, ka 
2018. gadā tika iecelts darbības nepārtrauktības speciālists;

21. norāda, ka Revīzijas palāta ir konstatējusi aģentūrām raksturīgu horizontālu tendenci IT 
konsultantu amatos izmantot ārējus darbiniekus; prasa pēc iespējas vairāk samazināt 
atkarību no ārējiem darbiniekiem šajā tik svarīgajā un jutīgajā jomā, lai ierobežotu 
jebkādus iespējamos riskus;

22. ar bažām norāda, ka saskaņā ar paziņotajiem skaitļiem valdes sastāvs 2018. gadā 
dzimumu ziņā bija ļoti nelīdzsvarots (50 vīrieši un 6 sievietes);

Iepirkums

23. ņemot vērā budžeta izpildes apstiprinātājiestādes konstatējumus un komentārus saistībā 
ar nepieciešamību vienkāršot visu Aģentūras finanšu shēmu, norāda, ka Aģentūra 
2018. gadā ieviesa pārskatītu kopīgo operāciju un atgriešanas finansēšanas shēmu, kuras 
pamatā ir vienkāršoti dotāciju nolīgumi ar dalībvalstīm, kuros attiecībā uz 
cilvēkresursiem tiek izmantotas standartizētas vienības izmaksas;

24. ar gandarījumu norāda, ka Aģentūra aktīvi piedalās starpiestāžu piedāvājumu 
konkursos, ko vada citas iestādes, un ka jūras uzraudzības jomas iepirkuma procedūrās 
Aģentūra cenšas sadarboties ar Savienības aģentūrām, kas veic līdzīgas darbības, un 
attiecīgi sagatavo darba uzdevumus; turklāt norāda, ka 2018. gadā Aģentūra, 
sadarbojoties ar Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru, īstenoja savu pirmo 
starpiestāžu konkursa procedūru; stingri mudina Aģentūru aktīvi meklēt turpmāku un 
plašāku sadarbību ar visām Savienības aģentūrām;  

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība 

25. atzinīgi vērtē Aģentūras veiktos pasākumus un centienus, kas pašlaik tiek īstenoti, lai 
nodrošinātu pārredzamību, interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību un trauksmes 
cēlēju aizsardzību; norāda, ka trauksmes celšanas politika tika pieņemta 2019. gada 
18. jūlijā; atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra nodrošina darbiniekiem piekļuvi 
konfidenciāliem konsultantiem un apmācībai par trauksmes celšanas procedūrām; 

6 OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.
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turklāt norāda, ka nolūkā uzlabot pārredzamību Aģentūra ir izveidojusi savas tīmekļa 
vietnes daudzvalodu versiju visās 24 Savienības oficiālajās valodās; tomēr pauž nožēlu 
par to, ka Aģentūra publicē saistību deklarācijas, kurās paziņo, ka tās valdes locekļiem, 
izpilddirektoram un izpilddirektora vietniekam nav interešu konflikta, nevis pašas 
interešu deklarācijas; atkārtoti norāda, ka ne jau valdes locekļiem, izpilddirektoram un 
izpilddirektora vietniekam ir jādeklarē, ka viņiem nepastāv interešu konflikts; aicina 
Aģentūru pārredzamības uzlabošanas nolūkā līdz 2020. gada jūnijam publicēt visu tās 
valdes locekļu, izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka CV un interešu deklarācijas;

Iekšējā kontrole

26. ņemot vērā budžeta izpildes apstiprinātājiestādes konstatējumus un komentārus saistībā 
ar ievērojamo Aģentūras dotāciju izdevumu pieaugumu, norāda, ka ir veikti pasākumi, 
lai mazinātu konstatētos riskus, un ka tieši 2018. gadā tika veiktas vienības izmaksu 
pārbaudes attiecībā uz Spāniju, Grieķiju un Itāliju, ka 2018. gadā tika pieņemta ex post 
kontroles politika, ka tika izstrādāts un tiks pārskatīts uz risku balstītais gada ex post 
kontroles plāns un ka tika pabeigtas ex post kontroles attiecībā uz Portugāli un Igauniju; 

27. ar bažām norāda un Revīzijas palātas pārskatā teikto, ka Aģentūrā nav ieviesta sensitīvo 
amatu politika, kas ļautu noteikt sensitīvus pienākumus, tos atjaunināt un noteikt 
piemērotus pasākumus personīgas ieinteresētības riska mazināšanai; aicina Aģentūru 
pieņemt un īstenot šādu politiku, lai tā atbilstu Aģentūras iekšējās kontroles 
standartiem; pēc iepazīšanās ar Aģentūras atbildi atzīst, ka Aģentūra 2019. gada beigās 
pabeidza “sensitīva amata” politikas pieņemšanas procesu;

28. norāda, ka pēc nesen veiktās iekšējās kontroles sistēmas pārskatīšanas Aģentūra ir 
nodrošinājusi, ka visi lēmumi par kontroles atcelšanu vai atkāpēm no iedibinātajiem 
procesiem un procedūrām tiek dokumentēti, pienācīgi apstiprināti un reģistrēti 
centralizēti;

Citi komentāri

29. ņemot vērā budžeta izpildes apstiprinātājiestādes komentārus un novērojumus saistībā 
ar jaunās galvenās mītnes ēkas būvniecību un Eiropas skolas izveidi Varšavā, atzinīgi 
vērtē to, ka 2019. gadā Polijas iestādes Aģentūrai piešķīra atbilstošu zemes gabalu un ka 
tiek plānots līdz 2024. gada beigām uzbūvēt Aģentūras galvenajai mītnei paredzētu, 
īpaši projektētu ēku un ka Polijas iestādes 2019. gada rudenī aicinās Eiropas skolu valdi 
apsvērt ar Varšavas asociētas II tipa Eiropas skolas akreditāciju, jo šī skola daļēji sāktu 
darboties 2020.–2021. mācību gadā;

30. aicina Aģentūru koncentrēties uz tās veiktās pētniecības rezultātu izplatīšanu plašai 
sabiedrībai un uzrunāt sabiedrību ar sociālo plašsaziņas līdzekļu un citu plašsaziņas 
līdzekļu starpniecību;

o

o     o

31. attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes 
apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2020. gada ... 
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marta rezolūciju7 par aģentūru sniegumu, finanšu pārvaldību un kontroli.

7     Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0000.
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21.1.2020

PILSOŅU BRĪVĪBU, TIESLIETU UN IEKŠLIETU KOMITEJAS ATZINUMS

Budžeta kontroles komitejai

par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes 
apstiprināšanu
(2019/2083(DEC))

Atzinuma sagatavotāja: Roberta Metsola

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
kontroles komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras, ko parasti dēvē par Frontex, 
(“Aģentūra”) svarīgo lomu, veicinot, koordinējot un attīstot Eiropas integrēto robežu 
pārvaldību, vienlaikus pilnībā ievērojot pamattiesības;

2. atzinīgi vērtē to, ka Revīzijas palāta ir atzinusi Aģentūras 2018. finanšu gada pārskatiem 
pakārtotos darījumus par likumīgiem un pareiziem visos būtiskajos aspektos un ka ir 
patiesi atspoguļots tās finanšu stāvoklis 2018. gada 31. decembrī; 

3. pieņem zināšanai nelielo Aģentūras budžeta palielinājumu līdz 289 miljoniem EUR (kas 
ir pieaugums par 2 %), no kuriem 171 miljons EUR jeb 59 % tika piešķirti, lai finansētu 
nolīgumus par pamatdarbībām ar sadarbības valstīm; atgādina, ka valde samazināja 
sākotnējo 2018. gada budžetu par 31,5 miljoniem EUR, pieņemot divus budžeta 
grozījumus, lai reaģētu uz mazākām vajadzībām, kas saistītas ar darbā pieņemšanas 
problēmām un ietaupījumiem atgriešanas un operatīvās reaģēšanas jomā; atgādina, ka 
mērķis par drošākām robežām Savienībā ir būtisks, lai nodrošinātu Savienības pilsoņu 
un trešo valstu valstspiederīgo drošību;

4. uzsver, ka Aģentūrai 2018. gadā izdevās būtiski palielināt darbinieku skaitu no 526 līdz 
630 darbiniekiem (kas ir palielinājums par 20 %); tomēr pauž nožēlu par to, ka 
darbinieku skaits nesasniedza 2018. gada štatu sarakstā atļautos 760 darbiniekus; pauž 
bažas par lielo kadru mainību un Aģentūras pastāvīgajām grūtībām atrast piemērotus 
kandidātus; atzīst, ka zems algas korekcijas koeficients veicina šo problēmu, un tāpēc 
atzinīgi vērtē Aģentūras nodomu apsvērt sociālus pasākumus problēmas risināšanai; 
atgādina Aģentūrai, ka ir svarīgi ievērot Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus 
un Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, kas nodrošina 
nepieciešamo iespēju, pieņemot darbā ierēdņus, ņemt vērā Savienībā dominējošos darba 
tirgus apstākļus, lai apmierinātu iestāžu īpašās vajadzības; norāda, ka arī pēc atkārtotiem 
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Parlamenta aicinājumiem ir palielinājies pamattiesību amatpersonas (FRO) darbinieku 
skaits un ir paredzēts pieņemt darbā vēl vairāk darbinieku; mudina Aģentūru nodrošināt, 
ka FRO ir atbilstoši resursi un personāls, jo īpaši nolūkā turpināt izstrādāt un īstenot 
Aģentūras stratēģiju, kuras mērķis ir uzraudzīt un nodrošināt pamattiesību aizsardzību; 
norāda, ka Revīzijas palāta ir konstatējusi aģentūrām raksturīgu horizontālu tendenci IT 
konsultantu amatos izmantot ārējus darbiniekus; prasa, lai atkarība no ārēju darbinieku 
pieņemšanas darbā šajā svarīgajā jomā tiktu novērsta; ņem vērā Aģentūras centienus 
popularizēt savus darba piedāvājumus, izmantojot tiešsaistes saziņas kanālus, un aicina 
Aģentūru publicēt paziņojumus par vakancēm Eiropas Personāla atlases biroja tīmekļa 
vietnē, lai palielinātu to redzamību;

5. pieņem zināšanai nepārtraukti augsto pārnesumu līmeni uz 2019. gadu (83 miljoni EUR 
jeb 29 %) un atceltos budžeta pārnesumus (11 miljoni EUR jeb 12 %), kas bija saistīti ar 
problēmām ar štatu saraksta izpildi, jauno telpu būvniecības uzsākšanas aizkavēšanos, 
IKT projektu daudzgadu raksturu, kā arī sadarbības valstu veikto darbību apjoma un 
izmaksu pārāk augstu novērtēšanu; pauž bažas par to budžeta daļu, kuru Aģentūra 
nevarēja apgūt, jo 2018. finanšu gada beigās tika veiktas korekcijas operatīvajā 
izvietojumā; cer, ka šis risks tiks labāk pārvaldīts, stājoties spēkā Regulai (ES) 
2019/18961; sagaida, ka Aģentūra un sadarbības valstis uzlabos savas budžeta aplēses, 
lai 2019. gadā pārnesumus samazinātu; atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra ir pieņēmusi 
jaunus noteikumus par trauksmes celšanu, ieviešot jaunu, vienkāršotu finansēšanas 
shēmu, ieviešot ex post kontroles sistēmu attiecībā uz visu veidu izdevumiem un grozot 
ex ante pārbaužu sistēmu; tomēr pauž nožēlu par to, ka kopš 2014. gada Revīzijas palāta 
ir konsekventi ziņojusi, ka sadarbības valstu deklarētie izdevumi ne vienmēr ir pamatoti 
ar rēķiniem vai citiem pierādījumiem, bet tie tomēr ir atlīdzināti; pieņem zināšanai 
pasākumus, ko Aģentūra ir veikusi, lai risinātu šo jautājumu, tomēr mudina Aģentūru 
pienācīgi reaģēt uz Revīzijas palātas konstatējumiem par darījumu likumību un 
pareizību, ņemot vērā, ka ar aprīkojumu saistītie izdevumi 2018. gadā bija 60 miljoni 
EUR jeb 35 % no Aģentūras darbības izdevumiem;

6. aicina Aģentūru piemērot līgumiem stingru finanšu pārvaldību, tostarp pastiprināt ex 
ante pārbaudes un atkārtoti ieviest ex post pārbaudes, lai nodrošinātu, ka tiek 
atlīdzinātas tikai pamatotas izmaksas, tādējādi izvairoties no situācijas, kad no 
Savienības budžeta piešķirtie finanšu līdzekļi netiek izkliedēti; šajā sakarā atgādina 
Aģentūrai, ka, lai gan pamatlīgums neprasa veikt pirkumu līdz pat maksimālajai 
līgumsummai, ievērojamā atšķirība starp maksimālo līgumsummu (8 miljoni EUR) 
vienā iepirkuma procedūrā un uzvarējušo piedāvājumu (5,8 miljoni EUR) varētu 
ievērojami apdraudēt pareizu finanšu pārvaldību;

7. aicina Aģentūru veikt koriģējošus pasākumus attiecībā uz visiem pārējiem Revīzijas 
palātas konstatējumiem, tostarp pieņemt un īstenot jutīgu amatu politiku saskaņā ar 
saviem iekšējās kontroles standartiem;

8. atgādina par Revīzijas palātas konstatējumu, ka kopš 2015. gada pastāv nenovērsts 
dubulta finansējuma risks — no Komisijas pārvaldītā Iekšējās drošības fonda un 
Frontex finansējuma; šajā nolūkā aicina nekavējoties īstenot koriģējošus pasākumus;

9. aicina Aģentūru nekavējoties pievērsties vēl neizpildītā ieteikuma izpildei attiecībā uz 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1896 (2019. gada 13. novembris) par Eiropas Robežu un 
krasta apsardzi un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1052/2013 un (ES) 2016/1624 (OV L 295, 14.11.2019., 1. lpp.).
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e-iepirkumu, proti, ieviest elektronisko iesniegšanu;

10. konstatē, ka trūkst informācijas par dzimumu līdzsvaru attiecībā uz Aģentūras 
darbiniekiem; atkārtoti norāda, ka Aģentūras valdē joprojām pastāv ievērojama 
dzimumu nelīdzsvarotība; mudina pēc iespējas drīzāk šo nelīdzsvarotību novērst; tādēļ 
aicina Aģentūru proaktīvi atgādināt dalībvalstīm par dzimumu līdzsvara nozīmīgumu un 
aicina dalībvalstis, izvirzot Aģentūras valdes locekļu kandidatūras, ņemt vērā dzimumu 
līdzsvaru;

11. atkārtoti aicina Aģentūru padarīt tās darbību pārredzamāku; atzinīgi vērtē to, ka 
Aģentūras tīmekļa vietnē ir izveidota sadaļa, kas veltīta publiskai piekļuvei 
dokumentiem; mudina Aģentūru izveidot dokumentu reģistru, kas tai saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 1049/20012 ir juridiski saistošs pienākums; 

12. uzskata, ka Aģentūrai būtu aktīvi jāsniedz informācija par tās operatīvajām darbībām; 
aicina Aģentūru vērsties Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejā, lai 
izpildītu savus īpašos ziņošanas pienākumus attiecībā pret Eiropas Parlamenta 
deputātiem, sniedzot regulārus, sīki izstrādātus informatīvus ziņojumus; aicina 
Aģentūru ziņot par Regulas (ES) Nr. 656/20143 praktisko piemērošanu 2018. gadā, 
kas tai ir juridiski saistošs pienākums, un turpmāk sniegt konkrētāku informāciju, lai 
varētu pienācīgi novērtēt Aģentūras darbību jūrlietu jomā.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).
3 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 656/2014 (2014. gada 15. maijs), ar kuru paredz noteikumus 
ārējo jūras robežu uzraudzībai saistībā ar operatīvo sadarbību, ko koordinē Eiropas Aģentūra operatīvās 
sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (OV L 189, 27.6.2014., 93. lpp.).
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