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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 kertomuksen Euroopan raja- ja 
merivartioviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2018 sekä viraston vastauksen1,

– 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 ... helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 
2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle 
(00000/2020 – C9-0000/2020),

– 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, 

1 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 158.
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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– ottaa huomioon eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä asetusten (EU) N:o 
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 (A9-0000/2019),

1. myöntää Euroopan raja- ja merivartioviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018 / lykkää päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston pääjohtajalle 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.
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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 kertomuksen Euroopan raja- ja 
merivartioviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2018 sekä viraston vastauksen1,

– 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 ... helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 
2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle 
(00000/2020 – C9-0000/2020),

– 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,

1 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 158.
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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– ottaa huomioon eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä asetusten (EU) N:o 
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 (A9-0000/2019),

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

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 työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

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

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0000/2019),

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 vain 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 määritelty talousarvio mahdollisten nopeiden rajainterventioiden kattamiseksi 
on virastolle asetettu lainsäädännöllinen vaatimus, lainsäätäjät ovat puuttuneet sen 
kielteisiin sivuvaikutuksiin asetuksen (EU) 2016/16242 tarkistamisen yhteydessä; 
toteaa, että asetuksen (EU) 2019/18963 voimaantulon myötä operatiivinen varaus 

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 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, 
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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;

4. panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että viraston 
talousarviomäärärahoja siirrettiin vuodelle 2019 kaikkiaan 83 000 000 euroa 
(29 prosenttia), mikä on 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 virastoa ja 
yhteistyökumppanimaita pyrkimään tarkentamaan kustannusarvioitaan ja 
talousarvioennusteitaan;

Toiminnan tuloksellisuus

5. panee merkille, että hallintoneuvoston hyväksyttyä resurssien jakoon vaikuttavan 
viraston rakenteiden uudelleenorganisoinnin vuonna 2017 vuonna 2018 hyväksyttiin 
päivitetty rakenne, jota täydennettiin uusilla sisäisillä menettelysäännöillä sekä 
valtuutuksilla ja edelleenvaltuutuksilla, jotka virallistettiin pääjohtajan päätöksellä;

6. 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 

14.11.2019, s. 1).
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alueilla, joihin kohdistui suurin muuttopaine; panee lisäksi merkille virastojen välisen 
yhteistyön erityisesti rannikkovartioinnin mutta myös tulli- ja lainvalvontayhteistyön 
alalla; panee merkille, että virasto pyrkii asettamaan asianmukaiset määrälliset tavoitteet 
ja erityiset tavoitearvot yhteisoperaatioille, jotka on määrä sisällyttää yhtenäiseen 
ohjelma-asiakirjaan vuosiksi 2021–2023;

Henkilöstöpolitiikka

7. panee merkille, 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;

8. 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 nettomäärä kasvoi 117 henkilöllä vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna, 
kun monia tehtäviä tuli avoimeksi vuoden aikana; panee lisäksi merkille, että virastolle 
on lähinnä alhaisen korjauskertoimen vuoksi haasteellista löytää lisää soveltuvia 
ulkoisia hakijoita, ja toteaa, että kyseinen korjauskerroin on EU:n virastojen 
alhaisimpia; panee merkille, että virastolla on edelleen vaikeuksia säilyttää toivottu 
asianmukainen maantieteellinen tasapaino lähetetyssä henkilöstössä;

9. toteaa, että vuosi 2018 oli asetuksen (EU) 2016/1624 hyväksymisen jälkeisen 
viisivuotisen kasvusuunnitelman kolmas vuosi, mikä lisäsi talousarvio- ja 
henkilöresursseja merkittävästi; toteaa, että viraston toimeksiannon laajentamisen myötä 
sen henkilöstön määrän pitäisi kasvaa tuhanteen vuoteen 2020 mennessä; ottaa 
huomioon vastuuvapauden myöntävän viranomaisen havainnot ja huomautukset siitä, 
että suunniteltu henkilöstön määrän lisäys edellyttää lisää toimistotiloja, ja toteaa, että 
valmisteilla on analyysi optimaalisen kiinteistöstrategian määrittämiseksi ja sen 
odotetaan edellyttävän budjettivallan käyttäjältä maksusitoumuksia vuoden 2019 
viimeisellä tai vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä;

10. panee merkille, että vuoden 2018 huhtikuusta 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;

11. ottaa huomioon vastuuvapauden myöntävän viranomaisen havainnot ja huomautukset, 
jotka koskevat tarvetta antaa viraston perusoikeusvastaavalle riittävästi resursseja ja 
henkilöstöä ja parantaa perusoikeuksia koskevia organisaation sisäisiä käytäntöjä, ja 
toteaa, että perusoikeuskysymyksistä kokoaikaisesti vastaavan henkilöstön toimien 
määrä kasvoi kahdesta kymmeneen vuosina 2016–2019; panee merkille, että 
perusoikeuksien noudattamisen seurantaan osoitetut määrärahat kasvoivat 11-kertaisiksi 
vuosina 2014–2019 ja että perusoikeusvastaavan toiminnan jatkuvuus on varmistettu;
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12. 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 ja vuoden 2019 
loppuun mennessä on tarkoitus hyväksyä alustavat toiminnan jatkuvuutta koskevat 
periaatteet sekä toiminnan jatkuvuussuunnitelma;

Hankinnat

13. ottaa huomioon vastuuvapauden myöntävän viranomaisen havainnot ja huomautukset 
tarpeesta yksinkertaistaa viraston koko rahoitusjärjestelmää 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;

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

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

15. panee merkille viraston nykyiset toimenpiteet ja jatkuvat pyrkimykset turvata avoimuus, 
eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä väärinkäytösten paljastajien suojelu; 
panee merkille, että 18. heinäkuuta 2019 hyväksyttiin väärinkäytösten paljastamista 
koskevat toimintaperiaatteet; panee lisäksi merkille, että avoimuuden lisäämiseksi 
virasto julkaisi verkkosivustonsa monikielisen version kaikilla unionin 24 virallisella 
kielellä ja että se hyväksyy viestintästrategian vuoden 2019 loppuun mennessä;

Sisäinen valvonta

16. 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 erityisesti 
vuonna 2018 tehtiin yksikkökustannuksia koskevia tarkastuksia Espanjan, Kreikan ja 
Italian osalta ja hyväksyttiin jälkitarkastusperiaatteet, laadittiin riskiperusteinen 
vuotuinen jälkitarkastussuunnitelma, jota aiotaan tarkistaa, ja saatettiin päätökseen 
Portugalin ja Viron jälkitarkastukset;

17. panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta huolestuneena merkille, että virasto 
ei ole vahvistanut erityistä luotettavuutta edellyttäville tehtäville toimintaperiaatteita, 
joissa tehtävät määriteltäisiin, niitä koskeva luettelo pidettäisiin ajan tasalla ja 
määritettäisiin asianmukaiset toimenpiteet sen riskin vähentämiseksi, että työntekijä 
ajaa omaa etuaan; kehottaa virastoa hyväksymään ja panemaan täytäntöön tällaiset 
toimintaperiaatteet, joiden on oltava viraston sisäisen valvonnan standardien mukaisia;

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

Muita huomautuksia

19. ottaa huomioon vastuuvapauden myöntävän viranomaisen havainnot ja huomautukset, 
jotka koskevat uuden rakennuksen rakentamista viraston päätoimipaikkaan ja 
Eurooppa-koulun perustamista Varsovaan, ja toteaa, että 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 on määrä ehdottaa syksyllä 2019 Eurooppa-koulujen johtokunnalle, että 
se liittäisi Varsovan koulun akkreditoinnilla Eurooppa-koulujen järjestelmään (tyyppi 
II), jotta koulu voisi aloittaa osittain toimintansa lukuvuonna 2020–2021;

o

o     o

20. viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, 
luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, 
varainhoidosta ja sen valvonnasta ... maaliskuuta 2020 antamaansa päätöslauselmaan4.

4 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0000.


