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EHDOTUKSET

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

1. korostaa yleisesti Frontexina tunnetun Euroopan raja- ja merivartioviraston tärkeää 
roolia Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden edistämisessä, koordinoinnissa ja 
kehittämisessä kunnioittaen täysimääräisesti perusoikeuksia;

2. on tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuimen ilmoituksen mukaan viraston 
varainhoitovuodelta 2019 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet olivat kaikilta 
olennaisilta osiltaan lailliset ja sääntöjenmukaiset ja että sen taloudellinen asema 
31. joulukuuta 2019 on esitetty oikein; 

3. suhtautuu myönteisesti tilintarkastustuomioistuimen havaintoon, jonka mukaan vuoden 
2018 alusta käytössä ollut yksinkertaistettu rahoitusjärjestelmä, joka kattaa 
henkilöresurssien käytön, vaikuttaa osaltaan vähentävän hallinnollista työtaakkaa, 
yksinkertaistavan toimintaa ja parantavan avustusten seurantaa; pitää kuitenkin 
valitettavana tilintarkastustuomioistuimen havaintoa, jonka mukaan laitteisiin liittyvien 
menojen korvaukset (noin 35 prosenttia viraston toimintamenoista vuonna 2018, 
yhteensä 64 miljoonaa euroa) perustuvat edelleen todellisiin kustannuksiin ja ovat siten 
alttiimpia virheille ja että aikomus siirtyä yksikkökustannuksiin perustuvaan 
järjestelmään tämäntyyppisten kustannusten korvaamiseksi on toistaiseksi 
epäonnistunut nykyisessä muodossaan; panee merkille tilintarkastustuomioistuimen 
havainnon, että virasto on toteuttanut toimia parantaakseen ennakkotarkastuksia ja että 
virasto otti vuonna 2019 uudelleen käyttöön korvauksia koskevat jälkitarkastukset 
tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina antamien suositusten mukaisesti;

4. toteaa, että kun otetaan huomioon vakavat ja toistuvat syytökset viraston 
osallistumisesta käännytyksiin ja perusoikeuksien loukkauksiin katsoo, että viraston on 
vahvistettava sisäisiä ilmoitusmenettelyjä ja ennen kaikkea luotava väärinkäytösten 
paljastajien kulttuuri ja kulttuuri, jossa huolenaiheista ilmoitetaan tehokkaasti, jotta 
voidaan vähentää viraston ja koko unionin maineeseen kohdistuvia riskejä; vaatii, että 
virasto ottaa kiireellisesti palvelukseen 40 perusoikeusvalvojaa, kuten asetuksen (EU) 
2019/1896 110 artiklan 6 kohdassa edellytetään; kehottaa virastoa perustamaan sellaisen 
säännöllisen mekanismin, jolla virasto tiedottaa Euroopan parlamentin jäsenille 
meneillään olevista toimista, myös vakavista vaaratilanteista, ja antaa muita raportteja, 
jotka koskevat väkivaltaa ja perusoikeuksien loukkauksia ulkorajoilla.


