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1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån för budgetåret 2018
(2019/2083(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån för budgetåret 2018,

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska gräns- 
och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2018, med myndighetens svar1,

– med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet2, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 
2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av rådets rekommendation av den ... februari 2020 om att bevilja byrån 
ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018 (00000/2020 – 
C9-0000/2020),

– med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget 
och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20023, särskilt artikel 
208,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 
av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) 
nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) 
nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, 
Euratom) nr 966/20124, särskilt artikel 70,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av 
den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) 
nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG5, särskilt artikel 76, 

1 EUT C 417, 11.12.2019, s. 158.
2 EUT C 417, 11.12.2019, s. 158.
3 EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 EUT L 251, 16.9.2016, s. 1.
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– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/1896 av den 
13 november 2019 om Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och om upphävande 
av förordning (EU) nr 1052/2013 och (EU) nr 2016/16246, särskilt artikel 116,

– med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 
30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 
i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/20127, särskilt 
artikel 108,

– med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 
18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF-
fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) 2018/10468, särskilt artikel 105,

– med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor,

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0000/2019).

1. Europaparlamentet beviljar verkställande direktören för Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 
2018/uppskjuter beslutet att bevilja verkställande direktören för Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 
2018.

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution 
som utgör en del av beslutet till verkställande direktören för Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de 
offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

6 EUT L 295, 14.11.2019, s. 1.
7 EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
8 EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.
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2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för 
budgetåret 2018
(2019/2083(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån för budgetåret 2018,

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska gräns- 
och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2018, med myndighetens svar1,

– med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande 
transaktionernas laglighet och korrekthet2, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 
2018 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av rådets rekommendation av den ... februari 2020 om att bevilja byrån 
ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2018 (00000/2020 – 
C9-0000/2020),

– med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 
nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget 
och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20023, särskilt 
artikel 208,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 
av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) 
nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) 
nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, 
Euratom) nr 966/20124, särskilt artikel 70,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av 
den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) 
nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG5, särskilt artikel 76,

1 EUT C 417, 11.12.2019, s. 158.
2 EUT C 417, 11.12.2019, s. 158.
3 EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 EUT L 251, 16.9.2016, s. 1.
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– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/1896 av den 
13 november 2019 om Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och om upphävande 
av förordning (EU) nr 1052/2013 och (EU) nr 2016/16246, särskilt artikel 116,

– med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 
30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 
i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/20127, särskilt 
artikel 108,

– med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/715 av den 
18 december 2018 med rambudgetförordning för de organ som inrättats enligt EUF-
fördraget och Euratomfördraget och som avses i artikel 70 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU, Euratom) 2018/10468, särskilt artikel 105,

– med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor,

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0000/2019).

1. Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån för budgetåret 2018/uppskjuter avslutandet av räkenskaperna för 
Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2018.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till verkställande 
direktören för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, rådet, kommissionen och 
revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella 
tidning (L-serien).

6 EUT L 295, 14.11.2019, s. 1.
7 EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.
8 EUT L 122, 10.5.2019, s. 1.
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3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av 
budgeten för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2018
(2019/2083(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för 
Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån för budgetåret 2018,

– med beaktande av artikel 100 och bilaga V i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor,

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0000/2019), och av 
följande skäl:

A. Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån1 
(nedan kallad byrån) uppgick den slutliga budgeten för budgetåret 2018 till 
288 663 520 EUR, vilket är en ökning med 2,89 % jämfört med 2017. Byråns budget 
kommer i huvudsak från unionsbudgeten.

B. I sin rapport om byråns årsredovisning för budgetåret 2018 förklarade revisionsrätten att 
den hade uppnått rimlig säkerhet om att de transaktioner som ligger till grund för byråns 
redovisning var lagliga och korrekta. 

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1. Europaparlamentet noterar att insatserna för budgetövervakning under budgetåret 2018 
resulterade i ett budgetgenomförande på 98,37 %, vilket innebär en liten ökning med 
0,74 % jämfört med 2017. Parlamentet noterar med oro att genomförandegraden för 
betalningsbemyndigandena bara var 69,69 %, vilket innebär en ökning med 3,27 % 
jämfört med 2017.

2. Europaparlamentet noterar, i ljuset av iakttagelserna och kommentarerna från den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten avseende den lagstadgade ekonomiska operativa 
reserven för finansiering av insättandet av snabba gränsinsatser och 
återvändandeinterventioner, att även om avsättandet av en på förhand fastställd budget 
för att täcka eventuella snabba gränsinsatser är ett lagstiftningskrav för byrån, har 
medlagstiftarna tagit upp dess negativa biverkningar i samband med översynen av 
förordning (EU) nr 2016/16242. Parlamentet noterar att genom ikraftträdandet av 

1 EUT C 120, 29.3.2019, s. 103.
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- 
och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och 
upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) 
nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1). 
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förordning (EU) nr 2019/18963 kan den operativa reserven frigöras varje månad och 
användas för operativa ändamål, inte bara för snabba insatser eller 
återvändandeinterventioner.

3. Europaparlamentet konstaterar på basis av revisionsrättens rapport att byrån under 2018 
hade finansieringsöverenskommelser med samarbetsländer om operativ verksamhet, 
vilkas andel utgjorde 59 % av byråns budget. Parlamentet noterar att det infördes ett 
nytt förenklat finansieringssystem, som i stor utsträckning bygger på enhetskostnader 
för kostnader i samband med utplacering av personal, och i slutet av 2018 ett nytt 
system för efterhandskontroll, som omfattar såväl alla typer av kostnader som ändringen 
av systemet för förhandskontroll, som är inbyggt i ekonomihanteringsprocesserna. 
Parlamentet påpekar att revisionsrätten betonar att ersättning för utrustningsrelaterade 
utgifter fortfarande baseras på faktiska kostnader, och att projektet för att övergå till 
enhetsbaserad ersättning av utgifter fortfarande inte har lyckats. Parlamentet noterar 
vidare med oro revisionsrättens iakttagelse att bevisen för faktiska utrustningsrelaterade 
kostnader som samarbetsländerna begärt ersättning för har varit otillräckliga sedan 
2014, och att byråns förhandskontroller av dessa kostnader är ineffektiva om de inte 
underbyggs av styrkande handlingar. Parlamentet noterar att byrån inte gjort några 
efterhandskontroller av ersättningar, vilket ytterligare ökar risken för att kostnader utan 
verifierade underlag ersätts. 

4. Europaparlamentet konstaterar på basis av revisionsrättens rapport att byråns 
budgetöverföringar till 2019 uppgick till 83 000 000 EUR (29 %), vilket är något lägre 
än föregående år. Parlamentet noter att andelen förfallna överföringarna till 2018 
utgjorde 11 000 000 EUR (12 %), vilket var relativt sett är något lägre än föregående år. 
Parlamentet noterar att den viktigaste anledningen till överförda eller förfallna anslag 
var svårigheten med att uppfylla tjänsteförteckningen med det planerade antalet 
anställda med korrekta profiler, den försenade byggstarten för byråns nya lokaler, IKT-
projektens fleråriga karaktär samt samarbetsländernas överskattning av verksamhetens 
omfattning och kostnader. Parlamentet noterar byråns svar, enligt vilket de operativa 
utgifterna under 2018 huvudsakligen förekom i form av bidrag, vilka omfattade det 
operativa förfarandet från februari N till januari år N+1 samt utgifter som är knutna till 
kontrakt för vilka betalningar kommer att äga rum år N+1. Byrån uppmanas att 
tillsammans med samarbetsländerna sträva efter att få fram mer exakta 
kostnadsberäkningar och budgetprognoser. 

Verksamhetsresultat

5. Europaparlamentet noterar att efter styrelsens godkännande av omorganisationen av 
byråns strukturer 2017, som påverkade tilldelningen av resurser, antogs en uppdaterad 
struktur 2018, som kompletterades med nya interna förfaranderegler samt med 
delegeringar och vidaredelegeringar, som formaliserades genom den verkställande 
direktörens beslut.

6. Europaparlamentet konstaterar att den största operativa verksamheten inom ramen för 
den europeiska integrerade gränsförvaltningen utgjordes av de 12 gemensamma 

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1896 av den 13 november 2019 om den europeiska 
gräns- och kustbevakningen och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1052/2013 och (EU) 2016/1624 
(EUT L 295, 14.11.2019, s. 1). 
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insatserna vid de yttre land-, luft- och sjögränserna, medan den huvudsakliga operativa 
verksamheten under 2018 inriktades på de centrala, östra och västra 
Medelhavsområdena, där migrationstrycket var som störst. Parlamentet noterar vidare 
samarbetet mellan byråerna, särskilt inom kustbevakningen, men även på området för 
tull- och brottsbekämpningssamarbete. Parlamentet noterar att byrån arbetar för att 
fastställa lämpliga kvantitativa mål och specifika målvärden för de gemensamma 
insatser som förväntas ingå i det samlade programdokumentet för 2021–2023.

Personalpolitik

7. Europaparlamentet beklagar att endast 72,49 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var 
tillsatta den 31 december 2018. Av de 418 tillfälliga tjänster som får tillsättas enligt 
unionsbudgeten (352 beviljade tjänster 2017) hade 303 tillsatts. Parlamentet noterar 
dessutom att ytterligare 187 kontraktsanställda och 153 utstationerade nationella 
experter arbetade för byrån 2018.

8. Europaparlamentet noterar dessutom på basis av revisionsrättens rapport att även om 
byrån fortsatte med att rekrytera ytterligare, och ökade antalet anställda från 526 till 630 
under 2018, uppnådde den fortfarande inte antalet 760 anställda, som hade beviljats i 
tjänsteförteckningen för 2018. Parlamentet noterar byråns svar att totalt 187 lediga 
tjänster tillsattes, men att på grund av den höga interna och externa omsättningen 
uppgick nettoökningen av antalet anställda under 2018 jämfört med föregående år till 
117, eftersom många tjänster hade blivit lediga under året. Parlamentet noterar vidare 
att byrån har svårt att locka till sig ett större antal lämpliga externa kandidater, 
huvudsakligen på grund av den låga korrigeringskoefficienten, vilken är den lägsta 
bland alla EU-byråer. Parlamentet noterar att byrån fortsätter att ha svårigheter med att 
upprätthålla en önskvärd god geografisk balans när det gäller personal som utplacerats.

9. Europaparlamentet konstaterar att 2018 var det tredje året av den femåriga 
tillväxtplanen efter antagandet av förordning (EU) 2016/1624, som avsevärt ökat 
budget- och personalresurserna. Efter utvidgningen av byråns uppdrag kommer dess 
personal att uppnå 1 000 anställda 2020. Parlamentet noterar i ljuset av iakttagelserna 
och kommentarerna från den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten, där det betonades 
att den planerade personalökningen skulle kräva ytterligare kontorsutrymmen, att en 
analys för att fastställa den optimala fastighetsstrategin är under utarbetning och 
förväntas binda budgetmyndigheten under det fjärde kvartalet 2019 eller det första 
kvartalet 2020.

10. Europaparlamentet konstaterar att byrån sedan april 2018 har använt den reviderade 
bindande uppförandekoden för återsändandeinsatser och återsändandeinterventioner. 
Parlamentet noterar att byråns ombud för grundläggande rättigheter fortlöpande 
tillhandahåller iakttagelser och rekommendationer rörande alla operativa planer och 
utvärderingsrapporter, som de operativa enheterna kan ta i beaktande. 

11. Europaparlamentet konstaterar i ljuset av iakttagelserna och kommentarerna från den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om att det är nödvändigt att ge byråns tjänsteman 
med ansvar för grundläggande rättigheter tillräckliga resurser och personal och att 
uppgradera politiken för grundläggande rättigheter inom organisationen, att antalet 
tjänster som är helt öronmärkta för frågor om grundläggande rättigheter ökade från 2 till 
10 under perioden 2016–2019. Parlamentet noterar att den budget som anslagits för de 
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grundläggande rättigheterna har multiplicerats med elva under perioden 2014–2019, och 
att kontinuiteten i arbetet för ombudet för grundläggande rättigheter har säkerställts.

12. Europaparlamentet noterar, i ljuset av iakttagelserna och kommentarerna från den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten, att en övergripande plan för verksamhetens 
kontinuitet behöver utarbetas, att en tjänsteman med ansvar för verksamhetens 
kontinuitet utsågs 2018 och att en tillfällig strategi för driftskontinuitet och en 
driftskontinuitetsplan kommer att antas i slutet av 2019.

Upphandling

13. Europaparlamentet noterar, i ljuset av iakttagelserna och kommentarerna från den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten att det finns ett behov av att förenkla byråns hela 
finansieringssystem, att byrån 2018 införde ett reviderat system för finansiering av 
gemensamma insatser och återvändande, som bygger på förenklade 
bidragsöverenskommelser med medlemsstater som använder standardiserade 
enhetskostnader för personalresurser.

14. Europaparlamentet noterar att byrån aktivt deltar i interinstitutionella anbudsförfaranden 
som leds av andra institutioner, och att byrån i förbindelse med förfarandena för 
upphandling för sjöbevakningsområdet eftersträvar samarbete med EU-byråer med 
liknande verksamhet och utarbetar mandatet i enlighet med detta. Parlamentet noterar 
vidare att byrån under 2018 hanterade sitt första interinstitutionella anbudsförfarande 
under ledning av Europeiska fiskerikontrollbyrån.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens 

15. Europaparlamentet erkänner byråns befintliga åtgärder och pågående insatser för att 
säkerställa transparens, förebyggande och hantering av intressekonflikter samt skydd av 
uppgiftslämnare. Parlamentet noterar att politiken om visselblåsning antogs den 18 juli 
2019. Parlamentet noterar vidare att byrån i syfte att öka transparensen har lanserat en 
flerspråkig version av sin webbplats på unionens samtliga 24 officiella språk och att 
kommunikationsstrategin kommer att antas före utgången av 2019. 

Internkontroll

16. Europaparlamentet noterar, i ljuset av iakttagelserna och kommentarerna från den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om den avsevärda ökningen av byråns 
bidragsutgifter, att åtgärder har vidtagits för att minska de risker som identifierats, och 
att i synnerhet 2018 utfördes kontroller av enhetskostnader för Spanien, Grekland och 
Italien, att policyn för efterhandskontroll antogs 2018, att den riskbaserade årliga 
efterhandskontrollplanen upprättades och kommer att revideras, och att 
efterhandskontrollerna för Portugal och Estland har slutförts. 

17. Europaparlamentet noterar med oro att enligt revisionsrättens rapport saknar byrån en 
policy för känsliga befattningar genom vilken känsliga arbetsuppgifter identifieras och 
hålls uppdaterade, och där man utformar lämpliga åtgärder för att motverka risken för 
att egenintressen gynnas. Europaparlamentet uppmanar byrån att anta och genomföra en 
sådan politik för att leva upp till byråns egna normer för internkontroll.
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18. Europaparlamentet noterar att byrån efter den senaste översynen av sin ram för 
internkontroll har säkerställt att alla beslut om att åsidosätta kontroller eller avvikelser 
från etablerade processer och förfaranden är dokumenterade, vederbörligen godkända 
och registrerade centralt.

Övriga kommentarer

19. Europaparlamentet konstaterar, i ljuset av iakttagelserna och kommentarerna från den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om uppförandet av ett nytt huvudkontor och 
inrättandet av en Europaskola i Warszawa, att de polska myndigheterna 2019 tilldelade 
byrån en lämplig tomt, och att planeringen har inletts för att uppföra skräddarsydda 
lokaler till byråns huvudkontor före utgången av 2024, och att de polska myndigheterna 
hösten 2019 skulle föreslå för Europaskolornas styrelse att den skulle överväga att 
ackreditera en associerad Europaskola av typ II i Warszawa, som skulle vara delvis 
operativ från och med läsåret 2020–2021.

o

o     o

20. När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om 
ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... mars 20204 om 
byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

4 Antagna texter från detta sammanträde, P9_TA(2020)0000.


