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1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2020
(2021/2146(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan raja- ja merivartioviraston lopullisen tilinpäätöksen 
varainhoitovuodelta 2020,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista 
varainhoitovuodelta 2020 sekä virastojen vastaukset1,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2020 koskevan 
lausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta)2,

– ottaa huomioon neuvoston [...] 2022 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2020 
talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle 
(00000/2022 – C9-0000/2022),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 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) 2018/10463 ja erityisesti sen 70 artiklan,

– 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) 2019/18964 ja erityisesti sen 116 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) 
2019/7155 ja erityisesti sen 105 artiklan,

1 EUVL C 439, 29.10.2021, s. 3. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus EU:n virastoista 
varainhoitovuodelta 2020: https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=59697.
2 EUVL C 439, 29.10.2021, s. 3. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus EU:n virastoista 
varainhoitovuodelta 2020: https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=59697.
3 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
4 EUVL L 295, 14.11.2019, s. 1.
5 EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1.
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– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

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

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0000/2022),

1. myöntää Euroopan raja- ja merivartioviraston pääjohtajalle vastuuvapauden viraston 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2020 / lykkää päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan raja- ja merivartioviraston pääjohtajalle viraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2020;

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).
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2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan raja- ja merivartioviraston varainhoitovuoden 2020 tilien päättämisestä
(2021/2146(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan raja- ja merivartioviraston lopullisen tilinpäätöksen 
varainhoitovuodelta 2020,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista 
varainhoitovuodelta 2020 sekä virastojen vastaukset1,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2020 koskevan 
lausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta)2,

– ottaa huomioon neuvoston [...] 2022 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2020 
talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle 
(00000/2022 – C9-0000/2022),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 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) 2018/10463 ja erityisesti sen 70 artiklan,

– 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) 2019/18964 ja erityisesti sen 116 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) 
2019/7155 ja erityisesti sen 105 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

1 EUVL C 439, 29.10.2021, s. 3. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus EU:n virastoista 
varainhoitovuodelta 2020: https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=59697.
2 EUVL C 439, 29.10.2021, s. 3. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus EU:n virastoista 
varainhoitovuodelta 2020: https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=59697.
3 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
4 EUVL L 295, 14.11.2019, s. 1.
5 EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1.
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– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 
lausunnon,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0000/2022),

1. hyväksyy Euroopan raja- ja merivartioviraston varainhoitovuoden 2020 tilien 
päättämisen / lykkää Euroopan raja- ja merivartioviraston varainhoitovuoden 2020 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).
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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 2020
(2021/2146(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan raja- ja 
merivartioviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2020,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

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

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0000/2022),

A. toteaa, että Euroopan raja- ja merivartioviraston tulo- ja menotaulukon1 mukaan sen 
lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 oli 364 432 655 euroa, mikä merkitsee 
10,40 prosentin lisäystä vuoteen 2019 verrattuna; toteaa, että viraston talousarvio 
rahoitetaan pääasiassa unionin talousarviosta;

B. ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan viraston 
tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2020 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että 
viraston tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja 
sääntöjenmukaiset;

C ottaa huomioon, että virasto on toteuttanut joulukuusta 2019 lähtien uutta 
toimeksiantoa, johon liittyy operaatioiden ja henkilöstön määrän olennainen kasvu ja 
joka edellyttää riittävää talousarviota;

Talousarvio- ja varainhallinto

1. panee huolestuneena merkille, että varainhoitovuonna 2020 toteutetun talousarvion 
seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 78,42 prosenttia eli 21,42 prosenttia 
alhaisempi kuin vuonna 2019; panee huolestuneena merkille, että maksumäärärahojen 
käyttöaste oli niinkin alhainen kuin 43,84 prosenttia, mikä merkitsee 25,30 prosentin 
vähennystä vuoteen 2019 verrattuna;

2. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen, jonka mukaan luottaa 
palauttamisoperaatioidensa taloudellisessa suunnittelussa yhteistyökumppanimaiden 
laatimiin arvioihin ja että näiden tietojen kattava ja oikea-aikainen saatavuus on 
ensisijaisen tärkeää; panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen, jonka 
mukaan vuonna 2020 eräässä tapauksessa kansallinen viranomainen sisällytti 
avustussopimukseen toimen rahoituksen päättämisvaiheessa kaksi aiemmin 
ilmoittamatonta palauttamisoperaatiota, joiden yhteenlaskettu arvo oli 355 000 euroa, 

1 EUVL C 143, 30.4.2020, s. 6.
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mikä aiheutti virastolle talousarvion äkillisen alijäämän, jonka se pyrki kattamaan 
tekemällä jälkikäteen talousarviositoumuksen viraston varainhoitoasetuksen vastaisesti; 
myöntää, että virasto on riippuvainen yhteistyökumppanimaista, ja kehottaa virastoa 
olemaan tiukempi asettaessaan ja valvoessaan vaatimuksia, jotka koskevat 
operaatioiden ja myös palauttamissoperaatioiden taloudelliseen suunnitteluun liittyvien 
tietojen kattavuutta ja oikea-aikaisuutta;

3. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen, jonka mukaan Schengenin 
säännöstöön osallistuvien maiden rahoitusosuudet on aliarvioitu, sillä niiden osuus 
viraston alkuperäisestä talousarviosta oli 6,91 prosenttia, kun sen olisi pitänyt olla 
7,43 prosenttia, mutta toisaalta unionin rahoitusosuutta ei ole yliarvioitu, sillä kyseinen 
määrä olisi budjetoitu riippumatta siitä, miten Schengenin säännöstöön osallistuvat maat 
osallistuvat rahoitukseen; tukee tilintarkastustuomioistuimen toteamusta, jonka mukaan 
tämä viittaa siihen, että komission on annettava unionin elimille horisontaalista ohjausta 
siitä, kuinka unionin ulkopuolisten maiden rahoitusosuudet lasketaan johdonmukaisella 
tavalla;

4. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen, jonka mukaan pandemia 
vaikutti viraston toimintaan ja talousarvion toteuttamiseen vuonna 2020 ja että virasto 
pienensi alkuperäistä talousarviotaan 95 miljoonalla eurolla kahden lisätalousarvion 
avulla; toteaa, että seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettiin 18,1 miljoonan euron 
alustava talousarviositoumus vuonna 2021 tapahtuvan henkilöstön kentälle lähettämisen 
valmistelua varten mutta virasto ei kuitenkaan ollut tehnyt tarvittavia oikeudellisia 
sitoumuksia viraston varainhoitoasetuksen 75 artiklassa asetetun määräajan puitteissa; 
toteaa viraston myöntävän tämän havainnon ja pyrkivän korjaaviin toimenpiteisiin 
vastaavien tapahtumien toistumisen estämiseksi;

5. palauttaa mieliin vastuuvapauden myöntävän viranomaisen huomautukset 
yksikkökustannuksiin perustuvan lähestymistavan soveltamisesta raskaan kaluston 
käyttämiseen ja kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle siitä, miten puuttuvien todisteiden ongelma on onnistuttu ratkaisemaan 
ottamalla ehdotetusti yhteyttä tilintarkastustuomioistuimeen ja komissioon;

Toiminnan tuloksellisuus

6. panee merkille, että virasto käyttää tiettyjä mittauksia keskeisinä tulosindikaattoreina 
arvioidakseen toimintansa tuloksia ja että viraston hallintoneuvosto on hyväksynyt 
nämä vuosia 2020–2022 koskevan yhtenäisen ohjelma-asiakirjan pohjalta; panee 
erityisesti merkille keskeiset tulosindikaattorit, jotka koskevat avoimien työpaikkojen 
määrää, henkilöstöresurssien saatavuutta ja riittävyyttä, viraston operaatioihin 
tarvittavan teknisen kaluston saatavuutta ja laittomien rajanylitysten havaitsemista;

7. panee merkille, että virasto toteutti Kreikan ja Turkin vastaisilla maa- ja 
meriulkorajoilla kaksi nopeaa rajainterventiota, jotka edellyttivät teknisen kaluston 
lähettämistä nopean toiminnan kaluston ja teknisten välineiden reservistä sekä 
henkilöresursseja;

8. panee merkille, että viraston valvontakalusto lensi vuonna 2020 yhteensä 
1 068 tehtävää, joista 1 030 oli valvontalentoja ja 38 liittyi kalastuksenvalvontaan;
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9. panee merkille, että merioperaatioissa viraston alukset ovat auttaneet pelastamaan yli 
3 408 muuttajaa partiointitoimien aikana ja samalla havaittiin myös 790 välittäjää, neljä 
ihmiskauppiasta sekä runsaasti muita rajatylittäviä rikoksia, kuten laittomien tavaroiden 
ja aineiden salakuljetusta (1 463 litraa alkoholia, 4 013 ammusta, noin 361 kilogrammaa 
kokaiinia, yli 144 tonnia hasista ja marijuanaa ja 40 kilogrammaa heroiinia);

10. panee merkille, että vaikka covid-19-pandemian rajoitukset vaikuttivat viraston 
palautusoperaatioihin, ne jatkuivat siten, että 21 jäsenvaltiota osallistui 
palautusoperaatioiden järjestäjinä tai osallistujina viraston koordinoimiin ja 
yhteisrahoittamiin tilauslentoihin ja että kaikkiaan 7 952 henkilöä luovutettiin 28:eaan 
unionin ulkopuoliseen paluumaahan, mikä on huomattavasti vähemmän kuin vuonna 
2019; toteaa, että vapaaehtoisen paluun osuus kaikista tuetuista lennoista oli 
18 prosenttia; panee merkille, että 26 jäsenvaltiota suoritti palautuksia viraston tuella 
reittilennoilla ja palautti 83 maahan 3 981 kolmansien maiden kansalaista, joista 
2 173 (55 prosenttia) palasi ilman saattajaa ja 1 532 (38 prosenttia) vapaaehtoisesti;

11. panee merkille, että covid-19-pandemian aiheuttamat rajoitukset haittasivat viraston 
perusoikeusvastaavan toimintaa ja erityisesti paikalla suoritettavaa viraston 
operatiivisten alueiden seurantatehtävää yleisten matkustusrajoitusten ja unionin rajojen 
sulkemisen vuoksi; panee merkille, että seurantaa toteutettiin yksinomaan pitämällä yllä 
yhteyksiä viraston operatiivisen toiminnan yksikköön sekä tilannetietoisuuden ja 
seurannan osastoon, tutustumalla lähetettyjä virkamiehiä koskeviin tiedotustilaisuuksiin 
ja saapuviin raportteihin, keräämällä tietoja tiedotusvälineistä ja tekemällä yhteistyötä 
neuvoa-antavan ryhmän ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa; panee merkille, 
että perusoikeusvastaava rekisteröi virallisesti kymmenen vakavaa erityistapahtumaa 
koskevaa raporttia (SIR) ja että perusoikeusvastaava esitti kolme lopullista SIR-raporttia 
ja kolmen käsittelyn katsottiin päättyneen perusoikeusvastaavan raportteja odotettaessa; 
panee merkille, että kyseiset SIR-raportit sisältävät väitettyjä perusoikeuksien 
loukkauksia viraston koordinoimien operatiivisten toimien ja myös 
palautusoperaatioiden yhteydessä (liittyvät jäsenvaltioiden ja viraston henkilöstöön);

Henkilöstöpolitiikka

12. pitää valitettavana, että 31. joulukuuta 2020 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 
63,01 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 1 050 väliaikaisesta 
toimesta 662 oli täytettynä (verrattuna 484 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2019); panee 
merkille, että lisäksi virastolle työskenteli 387 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 
185 kansallista asiantuntijaa (vuonna 2020 virastolle oli hyväksytty 
730 sopimussuhteista toimihenkilöä ja 220 kansallista asiantuntijaa);

13. palauttaa mieliin vastuuvapauden myöntävän viranomaisen huolen viraston 
perusoikeusvalvojien palkkaamisesta asianmukaisiin palkkaluokkiin; kehottaa virastoa 
saattamaan nopeasti päätökseen käynnissä olevat palvelukseenottomenettelyt ja 
sisällyttämään perusoikeusvastaavan työn viraston operatiivisiin menettelyihin;

14. muistuttaa, että Varsovassa, Puolassa, työskentelevän henkilöstön korjauskerroin oli 
70,09 vuonna 2020; toteaa, että alhaisemmilla palkoilla voi olla kielteinen vaikutus 
eurooppalaisiin hakijoihin ja että ne voivat lisätä Frontexin yleisiä palvelukseenottoon 
liittyviä ongelmia;
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15. panee merkille vuonna 2020 ilmoitetun sukupuolijakauman, jonka mukaan ylemmässä 
johdossa miehiä on 15 (75 prosenttia) ja naisia 5 (25 prosenttia), hallintoneuvostossa 
miehiä on 50 (83,3 prosenttia) ja naisia 10 (16,7 prosenttia) ja viraston koko 
henkilöstössä miehiä on 870 (70,5 prosenttia) ja naisia 364 (29,5 prosenttia);

16. muistuttaa, että Euroopan petostentorjuntavirasto käynnisti vuonna 2019 virastoa 
koskevan tutkimuksen; kehottaa jälleen virastoa toimimaan täydessä yhteistyössä 
OLAFin kanssa ja tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle kaikista 
vastuuvapausmenettelyn kannalta merkityksellisistä tapahtumista;

17. panee merkille viraston parlamentin kirjallisiin kysymyksiin antamista vastauksista, että 
vuonna 2020 viraston toimivaltaisille yksiköille raportoitiin yhteensä 17 
häirintätapauksesta; kehottaa virastoa arvioimaan huolellisesti kaikki tapaukset ja 
soveltamaan nollatoleranssia työpaikkakiusaamiseen tai seksuaaliseen häirintään; panee 
tyytyväisenä merkille häirintäyhdyshenkilöiden saaman koulutuksen ja toteutetut 
toimet, joilla lisätään henkilöstön tietoisuutta ja tiedotetaan henkilöstölle 
yhdyshenkilöistä; panee tyytyväisenä merkille, että verkossa on järjestetty 
tiedotustilaisuuksia toimeenpanevalle ja ylemmälle johdolle sekä keskijohdolle ja 
ryhmien johtajille ja että tällaisiin tilaisuuksiin ilmoittautuneille henkilöstön jäsenille 
järjestettiin erityisiä tiedotustilaisuuksia;

Hankinnat

18. panee merkille, että virasto käynnisti vuonna 2020 23 avointa tarjouskilpailua, joista 
viisi johti allekirjoitettuihin sopimuksiin, joiden kokonaisarvo oli 9 309 000,00 euroa, ja 
joista 18 on edelleen käynnissä ja niiden kokonaisarvo on 153 294 000,00 euroa; panee 
lisäksi merkille, että virasto käynnisti 30 arvoltaan vähäistä tai keskisuurta menettelyä 
(neuvottelu kolmen ja viiden ehdokkaan kanssa), joiden kokonaisarvo oli 
2 764 706,46 euroa, ja toteaa, että 30 menettelystä 21:ssä allekirjoitettiin vuonna 2020 
sopimuksia, joiden kokonaisarvo oli 1 992 904,00 euroa ja että kesken on vielä 
yhdeksän menettelyä, joiden kokonaisarvo on 771 802,46 euroa; panee lisäksi merkille, 
että vuonna 2020 virasto käsitteli 213 arvoltaan erittäin vähäistä menettelyä (neuvottelu 
yhden ehdokkaan kanssa), joiden kokonaisarvo oli 1 347 649,76 euroa; panee lopuksi 
merkille, että vuonna 2020 käsiteltiin 776 nykyisten puitesopimusten mukaista 
menettelyä, joiden kokonaisarvo on 91 451 075,83 euroa ja joista 696:ssa 
allekirjoitettiin erillissopimuksia tai tilauslomakkeita ja joiden kokonaisarvo on 
80 895 932,89 euroa, ja että edelleen on käynnissä 80 menettelyä, joiden kokonaisarvo 
on 10 555 142,94 euroa;

19. panee merkille, että virasto johti henkilönsuojaimia koskevaa toimielinten välistä 
tarjouskilpailua, johon osallistui noin 50 muuta unionin toimielintä, virastoa ja elintä ja 
jonka kokonaisarvo oli 60 580 000,00 euroa;

20. panee tyytyväisenä merkille, että virasto on ottanut käyttöön ympäristöä säästäviä 
hankintoja koskevat suuntaviivat siivous- ja ruokalapalvelujen sekä huonekalujen 
toimittamista varten; kannustaa virastoa arvioimaan ympäristöä säästävistä hankinnoista 
saatuja kokemuksia ja jakamaan ne EU:n virastojen verkoston kanssa ja tarvittaessa 
laajentamaan ympäristöä säästävien hankintojen soveltamisalaa virastossa;
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Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

21. pitää valitettavana, että kaikkien hallintoneuvoston jäsenten ansioluetteloita ja 
sidonnaisuuksia koskevia ilmoituksia ja erityisesti hallintoneuvoston puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan sidonnaisuuksia koskevia ilmoituksia ei julkaista viraston 
verkkosivustolla; kehottaa virastoa avoimuuden lisäämiseksi julkaisemaan puuttuvat 
ansioluettelot ja sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset verkkosivustollaan ja 
raportoimaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä yhteydessä toteutetuista 
toimenpiteistä;

22. palauttaa mieliin vastuuvapauden myöntävän viranomaisen vuoden 2019 
vastuuvapausmenettelyssä esittämät huomautukset viraston avoimuudesta ja 
sidonnaisuuksien ilmoittamisesta; panee merkille, että virasto pani täytäntöön uuden 
prosessin avoimuuden ja yhtäläisten mahdollisuuksien lisäämiseksi virtaviivaistamalla 
alan vuoropuhelua; panee merkille, että kaikki toimialakokoukset järjestettiin verkossa 
siten, että 50 yritystä esitteli yli 60 ratkaisua ja että niihin osallistui 430 viraston, 
jäsenvaltioiden ja unionin kumppaneiden sekä kansainvälisten järjestöjen edustajaa; 
panee merkille, että virasto järjesti toimialakokousten lisäksi verkossa esittelyn 
teknologisista ratkaisuista, jotka ovat merkityksellisiä maahantulo- ja 
maastapoistumisjärjestelmän toteuttamisen kannalta, samassa yhteydessä kun 
järjestettiin kansainvälisen rajaturvallisuuden biometriikkakonferenssi, jossa esiteltiin 
yli 100 ratkaisua ja järjestettiin 23 alan esittelyä yli 470 konferenssiin osallistujalle; 
kehottaa virastoa noudattamaan tiukimpia avoimuutta koskevia normeja ja pitämään 
sähköisen avoimuusrekisterinsä ajan tasalla;

Sisäinen valvonta

23. panee merkille viraston vuonna 2020 tekemän sisäisen valvonnan järjestelmän 
arvioinnin, jossa todettiin, että vaikka järjestelmää pidetään yleisesti ottaen tehokkaana, 
joitakin parannuksia tarvitaan; panee merkille, että tämä koskee erityisesti sisäisen 
valvonnan periaatteita 10 (valvontatoimet), 15 (viestintä ulkoisten osapuolten kanssa 
sisäiseen valvontaan vaikuttavista asioista) ja 16 (sisäisen valvonnan järjestelmän 
vuosittainen ja jatkuva arviointi); kehottaa virastoa ottamaan sisäisen valvonnan 
järjestelmän vuotuisessa arvioinnissa huomioon myös tilintarkastustuomioistuimen 
huomautukset; panee merkille, että virasto on laatinut toimintasuunnitelman havaittujen 
puutteiden korjaamiseksi ja että se on sitoutunut panemaan toimet nopeasti täytäntöön; 
kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle saavutetusta 
edistyksestä;

24. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen huomautuksen, jonka mukaan virasto ei 
ollut kirjannut keskusrekisteriin poikkeusta koskevaa ilmoitusta; kehottaa virastoa 
säilyttämään korkeat avoimuusnorminsa ja kirjaamaan poikkeukset ja 
sääntöjenvastaisuudet ja niiden todisteina olevat asiakirjat oikea-aikaisesti ja 
täydellisesti;

25. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen todenneen, että virasto pyysi 1. syyskuuta 
2020 komissiolta lupaa siirtää 100 AST-tason tehtäviin kuuluvaa tointa ylempään 
luokkaan (palkkaluokkaan AD 7 tai sitä ylempään luokkaan) pysyvää joukkoa ja uuteen 
toimeksiantoon liittyviä uusia tehtäviä varten; panee merkille, että virasto ennakoi 
komission vastausta lähettämällä 9. syyskuuta 2020 yhteensä 47 tarjousta ylempään 
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luokkaan hakeneille ehdokkaille, mutta komissio ilmoitti virastolle, ettei tällä ollut 
oikeudellista toimivaltaa siirtää toimia ylempään luokkaan, minkä seurauksena oli 
välittömästi vedettävä takaisin kyseiset 47 työtarjousta; panee merkille viraston toimet, 
joilla se pyrkii saamaan komissiolta tarvittavan selvyyden henkilöstötaulukostaan, ja 
tarvittavien rekrytointien kiireellisen luonteen; kehottaa virastoa ja komissiota 
parantamaan viestintäänsä ja mukauttamaan viraston toimet tiiviimmin komission 
päätöksentekoprosesseihin, jotta vältetään tällaisten tilanteiden toistuminen;

Covid-19-pandemiaan liittyvät toimet ja toiminnan jatkuvuus

26. panee merkille, että virastoon on perustettu kriisiyksikkö, joka tuki sen toimeenpanevaa 
johtoa koko covid-19-pandemian ajan antamalla tukea toiminnan jatkuvuudelle, 
varmistamalla henkilöstön terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin sekä 
minimoimalla viraston toiminnan häiriintymisen; panee merkille, että kriisiyksikölle 
annettiin väliaikaisesti tehtäviä ja henkilöstöä viraston eri yksiköistä, jotta voitiin 
varmistaa prosessien ja tehtävien tehokas ja kestävä hallinnointi;

27. panee merkille, että virasto laati erityiset ohjeet etätyöstä covid-19-pandemian aikana 
sekä irtautumisstrategian; panee merkille, että etätyön helpottamiseksi ja 
asianmukaisten työolojen luomiseksi koko henkilöstölle, perusteltujen toiminnallisten 
tarpeiden mukaan myös ulkopuoliselle henkilöstölle, annettiin mahdollisuus viedä 
kotiin tiettyjä tavallisesti toimistossa käytettäviä laitteita sekä tieto- ja viestintäteknisiä 
laitteita sisäisellä menettelyllä, joka kehitettiin varmistamaan laitteiden valvonta ja 
hallittu nouto tiloista;

28. panee merkille viraston raportin, jonka mukaan rahoitus- ja hankintaprosesseja varten 
käynnistettiin uusi paperiton työnkulku, johon kuuluu uusia täytäntöönpanovälineitä, 
kuten verkkotulkkaus; panee merkille viraston huomautuksen, jonka mukaan pandemian 
vaikutus voi joissakin tapauksissa olla myönteinen, sillä se vauhditti kipeästi kaivattuja 
innovaatioita ja yksinkertaisti joitakin menettelyjä;

29. toteaa pandemian vaikuttaneen merkittävästi viraston koulutussuunnitelmaan, koska 
jäsenvaltiot ja Schengenin säännöstöön osallistuvat maat asettivat matkustusrajoituksia, 
jotka johtivat siihen, että kouluttajia ja koulutuspaikkoja ei ollut käytettävissä, ja 
rajoittivat mahdollisuutta matkustaa koulutuspaikoille; panee merkille, että virasto on 
pyrkinyt varmistamaan toiminnan jatkuvuuden suunnittelemalla uudelleen koko 
koulutusprosessin etäopetukseen mukautettuna;

Muita huomautuksia

30. palauttaa mieliin talousarviovarauksen vapauttamiselle asetetut edellytykset, jotka 
vastuuvapauden myöntävä viranomainen esitti toisessa mietinnössä vastuuvapauden 
myöntämisestä virastolle varainhoitovuonna 2019; panee merkille, että varausta ei ole 
luotu viraston vuoden 2022 talousarvioon; kehottaa virastoa siitä huolimatta 
tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle siitä, miten vastuuvapauden 
myöntävän viranomaisen esittämien kuuden edellytyksen suhteen on edistytty;

31. panee merkille, että Euroopan oikeusasiamies käsitteli 13 virastoon liittyvää tapausta, 
joista kuusi koski asiakirjoihin tutustumista, kuusi henkilöstöhallintoa ja yksi 
perusoikeuksia; toteaa, että oikeusasiamies ei antanut suosituksia kuudessa tapauksessa, 
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että neljän suosituksen täytäntöönpano on meneillään ja että kolmessa tapauksessa 
suositus on jo pantu täytäntöön;

°

° °

32. viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, 
luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, 
varainhoidosta ja sen valvonnasta [...] 2022 antamaansa päätöslauselmaan2.

2 Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2022)0000.


