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Ansvarsfrihet för 2008: Frontex 

1. Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om ansvarsfrihet för genomförandet av 

budgeten för Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid 

Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2008 (C7-

0199/2009 – 2009/2128(DEC)) 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för förvaltningen av 

det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser för 

budgetåret 2008, 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för 

förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna för budgetåret 2008, samt 

byråns svar1, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – 

C7-0061/2010), 

– med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget2, särskilt 

artikel 185, 

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om 

inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid 

Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser3, särskilt artikel 30, 

– med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 

19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 

artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20024, särskilt artikel 94, 

– med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet 

för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0085/2010). 

1. Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiska byrån för 

förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemssaters yttre 

gränser avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 2008. 
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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 direktören för Europeiska byrån för förvaltningen av det 

operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser, rådet, 

kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska 

unionens officiella tidning (L-serien). 



 

2. Europaparlamentets beslut av den 5 maj 2010 om avslutande av räkenskaperna för 

Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens 

medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för budgetåret 2008 (C7-0199/2009 – 

2009/2128(DEC)) 

 

Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för förvaltningen av 

det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser för 

budgetåret 2008, 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för 

förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre 

gränser för budgetåret 2008, samt byråns svar1, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – 

C7-0061/2010), 

– med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget2, särskilt 

artikel 185, 

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om 

inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid 

Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser3, särskilt artikel 30, 

– med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 

19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 

artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20024, särskilt artikel 94, 

– med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet 

för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0085/2010). 

1. Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska byrån för 

förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre 

gränser för budgetåret 2008. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för 

Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna, 
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rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska 

unionens officiella tidning (L-serien). 



 

3. Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2010 med de iakttagelser som utgör en del 

av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån för 

förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre 

gränser (Frontex) för budgetåret 2008 (C7-0199/2009 – 2009/2128(DEC)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska byrån för förvaltningen av 

det operativa samarbetet vid de yttre gränserna för budgetåret 2008, 

– med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för Europeiska byrån för 

förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre 

gränser för budgetåret 2008, samt byråns svar1, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 16 februari 2010 (5827/2010 – 

C7-0061/2010), 

– med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, 

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 

med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget2, särskilt 

artikel 185, 

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om 

inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid 

Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser3, särskilt artikel 30, 

– med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 

19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 

artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20024, särskilt artikel 94, 

– med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet 

för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0085/2010), 

och av följande skäl: 

A. Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna 

för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och 

korrekta. 

B. Den 23 april 2009 beviljade Europaparlamentet den verkställande direktören för 

Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens 

medlemsstaters yttre gränser ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för 
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budgetåret 20071 och i den resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde 

parlamentet bland annat följande synpunkter: 

   Parlamentet beklagade att revisionsrätten i sin årsrapport för 2007 fann flera 

svagheter som den redan hade påpekat i sin årsrapport för 2006, framför allt en hög 

nivå på överförda och förfallna anslag (nästan 70 procent av de tillgängliga 

anslagen för 2007 hade inte utnyttjats). 

   Parlamentet konstaterade att byråns budget för 2007 (42 100 000 EUR) mer än 

fördubblats jämfört med 2006 års budget (19 200 000 EUR). 

   Parlamentet uppmanade byrån att förbättra sin ekonomiska förvaltning, särskilt 

i fråga om de höjda budgetanslagen för budgetåren 2007 och 2008. 

C. Året 2008 utgjorde det tredje hela verksamhetsåret för byrån. 

1. Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att revisionsrätten funnit tillräckliga 

garantier för att byråns räkenskaper för det budgetår som avslutades 

den 31 december 2008 i allt väsentligt är tillförlitliga och att de underliggande 

transaktionerna som helhet är lagliga och korrekta. 

2. Europaparlamentet konstaterar att byråns budget har ökat avsevärt under de tre senaste 

åren. Parlamentet noterar att budgeten ökat med 29 000 000 EUR under budgetåret 2008, 

dvs. med nästan 69 procent jämfört med föregående budgetår, och att budgeten 2007 

(42 100 000 EUR) redan hade fördubblats i förhållande till 2006 (19 200 000 EUR). 

Återkommande problem sedan budgetåret 2006 

3. Europaparlamentet oroar sig över att revisionsrätten fann flera brister som den redan hade 

påpekat i sina årsrapporter för 2006 och 2007. Parlamentet beklagar särskilt följande: 

   En hög nivå på överförda och förfallna anslag (49 procent av de tillgängliga 

anslagen för 2008 hade inte utnyttjats under budgetåret, nästan 69 procent för 2007 

och 55 procent för 2006). 

   Rättsliga åtaganden ingicks före motsvarande åtaganden i budgeten. 

   Enligt revisionsrätten överensstämmer rekryteringsförfarandena inte med reglerna, 

särskilt när det gäller insyn och icke-diskriminerande förfaranden. 

4. Europaparlamentet konstaterar att man varit tvungen att föra över 30 300 000 EUR i 

anslag under budgetåret och att 13 000 000 EUR i tillgängliga anslag har förfallit. 

Parlamentet understryker även att av de 26 800 000 EUR i åtaganden för driftsutgifter 

(avdelning III) som fördes över gällde 850 000 EUR avslutade verksamheter som borde 

ha frigjorts. Parlamentet uppmärksammar dock byråns svar enligt vilket byrån uppger att 

rättelser hade gjorts i de slutliga årsräkenskaperna och intygar att den även kommer att 

vidta ytterligare åtgärder för att stärka kontrollen av åtaganden. 

5. Europaparlamentet understryker emellertid att ett stort antal överförda och förfallna 

anslag visar att byrån inte haft kapacitet att hantera en sådan stor ökning av sin budget. 

Även om byrån har gjort avsevärda framsteg när det gäller att utnyttja anslagen under 

2009 frågar sig parlamentet om det inte vore mer ansvarsfullt att budgetmyndigheterna i 

framtiden var försiktigare med att besluta om ökningar av byråns budget så att hänsyn tas 
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till den tid som behövs för att inleda nya verksamheter. Parlamentet uppmanar därför 

byrån att förse parlamentet med så detaljerad information som möjligt om möjligheterna 

att genomföra framtida åtaganden. 

6. Europaparlamentet anser även att byrån måste inrätta följande: 

   Ett effektivt system för planering och kontroll av kontraktsenliga tidsfrister. 

   Ett riskbedömningsförfarande avseende verksamheten för att senare möjliggöra en 

noggrann uppföljning av denna. 

   Ett system för differentierade anslag i framtida budgetar som påverkar 

subventioner, i syfte att undvika att anslag förfaller under kommande budgetår. 

7. Europaparlamentet oroar sig över att revisionsrätten i sina iakttagelser kritiserar byrån för 

att ha betalat ut över 17 000 000 EUR på grundval av unilaterala bidragsbeslut som 

undertecknats enbart av byrån, trots att denna typ av instrument inte fastställs i gällande 

bestämmelser för byråerna. Parlamentet är dessutom oroat över att revisionsrätten sett att 

byrån ofta undertecknat dessa beslut efter det att verksamheterna hade påbörjats eller till 

och med avslutats. Parlamentet uppmärksammar emellertid att byrån i sitt svar intygar att 

nya ramavtal om partnerskap nu har undertecknats tillsammans med alla 

gränsmyndigheter som kommer att delta i gemensamma insatser som samordnas av 

byrån. 

8. Europaparlamentet oroas över att revisionsrätten på nytt konstaterat att rättsliga åtaganden 

ingåtts före motsvarande åtaganden i budgeten. Parlamentet konstaterar dessutom att 

49 efterhandsåtaganden (för ett totalbelopp på över 1 000 000 EUR) vid slutet av 2008 

var registrerade i registret över undantag. Parlamentet betonar dessutom att även om 

byrån intygat att antalet undantag i maj hade minskat med 50 procent jämfört med samma 

period under föregående år, visar det stora antalet undantag att det finns ett 

återkommande problem i byråns system för åtaganden. Parlamentet uppmanar därför 

byrån att mer effektivt gå in för att till fullo lösa detta problem. 

9. Europaparlamentet gläder sig över att byrån upprättat en likviditetspolitik. 

10. Europaparlamentet konstaterar att byrån i sina räkenskaper för 2008 tagit upp 

ränteintäkter för ett belopp på 474 116,65 EUR. Årsredovisningen och räntebeloppen 

visar enligt parlamentet att byrån fortlöpande har en stor likviditet. Parlamentet 

konstaterar att de likvida medlen uppgick till 28 604 623,67 EUR den 31 december 2008. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka vilka möjligheter det finns att se till 

att den behovsinriktade förvaltning av likvida medel som avses i artikel 15.5 i förordning 

(EG, Euratom) nr 2343/2002 till fullo tillämpas, och vilka ändringar som krävs för att 

fortlöpande hålla byråns likvida medel på en så låg nivå som möjligt. 

11. Europaparlamentet uppmanar byrån att utöva sina befogenheter till fullo och fortsätta att 

förbättra sin ekonomiska förvaltning, särskilt vad gäller byråns ökning av dess budgetar 

för 2009 och 2010. 

Personalresurser 

12. Europaparlamentet konstaterar med oro att revisionsrätten på nytt har funnit att 

rekryteringsförfarandena inte överensstämmer med reglerna och inte garanterar insyn och 



 

icke-diskriminerande förfaranden. 

Verksamhetsresultat 

13. Europaparlamentet konstaterar att byråns styrelse i juni 2009 antog en flerårsplan för 

perioden 2010–2013, trots att något sådant program inte fastställs i byråns 

grundförordning. Parlamentet understryker att denna flerårsplan är viktig för att byrån 

bättre ska kunna planera sin verksamhet och bedöma riskerna. Parlamentet uppmanar 

dock byrån att snarast fastställa ett tydligt samband mellan arbetsprogrammet och de 

finansiella prognoserna. 

14. Europaparlamentet uppmanar direktören att förelägga styrelsen uppgifter om 

transaktionernas effekter. 

15. Europaparlamentet uppmanar byrån att i den tabell som ska bifogas revisionsrättens nästa 

rapport ta med en jämförelse mellan de resultat som uppnåtts under det år som berörs av 

ansvarsfrihetsförfarandet och de resultat som uppnåddes under föregående budgetår, så att 

den myndighet som beviljar ansvarsfrihet bättre ska kunna bedöma byråns resultat från år 

till år. 

16. Europaparlamentet konstaterar att beviljandet av ansvarsfrihet för genomförandet av 

byråns budget under kommande år i större utsträckning bör baseras på byråns verksamhet 

under året. 

Öppenhet  

17. Europaparlamentet konstaterar att byrån på sin webbplats inte har offentliggjort 

information om sin styrelse. I syfte att bidra till ökad insyn rekommenderar därför 

parlamentet att en förteckning över styrelseledamöterna med fullständiga 

kontaktuppgifter för samtliga personer läggs ut på byråns webbplats. 

Samarbete med medlemsstaterna 

18. Europaparlamentet konstaterar att utnyttjandet och genomförandet av budgeten delvis är 

beroende av medlemsstaternas deltagande. Parlamentet uppmuntrar därför byrån att stärka 

dialogen med medlemsstaterna i syfte att öka deras deltagande. 

19. Europaparlamentet uppmanar byrån att förbättra sin finansiella förvaltning när det gäller 

ersättning av medlemsstaternas kostnader genom att tillsammans med medlemsstaterna 

identifiera orsakerna till problemet för att i samarbete med dem sätta in lämpliga 

lösningar. 

Internrevision 

20. Europaparlamentet konstaterar att av de 23 rekommendationer som utfärdades efter den 

internrevision som genomfördes av internrevisionstjänsten (IAS) 2007 har 4 genomförts 

på ett lämpligt och effektivt sätt, 15 håller på att genomföras och 4 har inte inletts. 

Parlamentet betonar att de rekommendationer som anses vara ”mycket viktiga” hänför sig 

till slutförande av arbetsbeskrivningar och upprättande av mål för personalen, åtgärder för 

att förbättra säkerheten, postregistreringen och bidragsförvaltningsprocessen samt 

åtgärder för att garantera att budgetförordningen efterlevs. 



21. Europaparlamentet gläder sig över att byrån i slutet av 2008 anställde en 

internkontrollsamordnare/kvalitetschef. Parlamentet understryker att denna befattning 

kommer att bidra till att byrån kan säkerställa en mer strukturerad, stram och enhetlig 

strategi för genomförandet av IAS rekommendationer. 

o 

o    o 

 

22. Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en 

del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den 5 maj 20101 om byråernas 

verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll. 
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