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FORSLAG 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer 

Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. glæder sig over Revisionsrettens konklusioner om, at årsregnskabet for Det Europæiske 

Asylstøttekontor (støttekontoret) giver et retvisende billede af støttekontorets finansielle 

stilling pr. 31. december 2016; bemærker dog forbeholdene med hensyn til to 

udbudsprocedurer; 

2. understreger, at støttekontorets budget er øget med 273 % for at dække væsentlige 

supplerende opgaver, som det blev tildelt i begyndelsen af 2015, herunder   

støttekontorets støtte til de medlemsstater, hvor første indrejse sker, navnlig i 

forbindelse med registrering og interview af asylansøgere og omfordelingsordningen; 

understreger, at antallet af ansatte i støttekontoret kun er steget med 34 %, og at der er 

udsendt langt færre eksperter fra medlemsstaterne til de medlemsstater, hvor første 

indrejse sker, end der reelt har været behov for;  

3. bemærker, at støttekontorets budget som følge af migrationskrisen blev ændret ved fire 

forskellige lejligheder i 2016 som en reaktion på Europa-Kommissionens og 

medlemsstaternes opfordringer til en operationel udvidelse i lyset af en stigende 

tilstrømning af asylansøgere i 2015-2016; dette har resulteret i, at støttekontoret har haft 

svært ved at udnytte disse midler, hvilket igen har ført til visse annulleringer og 

fremførsler samt vanskeligheder med at overholde de budgetmæssige og finansielle 

bestemmelser; understreger, at der bør findes en løsning på denne situation i fremtiden; 

4. bemærker, at niveauet af fremførte forpligtede bevillinger under afsnit II 

(administrationsudgifter) var højt, nemlig 2,5 mio. EUR (43,9 %), og svarer til 

kontrakter, der blev undertegnet hen imod udgangen af 2016, delvis som følge af 

supplerende budgetbetalinger, der blev afholdt hen imod udgangen af året, eller for 

hvilke fakturaerne først blev modtaget i 2017; anmoder derfor om, at støttekontoret 

forbedrer sin budgetforvaltning; 

5. beklager, at for så vidt angår de betalinger, der ligger til grund for EASO's årsregnskab, 

var to af de fem udbudsprocedurer, der blev revideret, regelstridige, og de tilsvarende 

betalinger, som udgjorde 2,9 % af de samlede udgifter, var også regelstridige; noterer 

sig også undertegnelsen af en ulovlig supplerende rammekontrakt, for hvilken der ikke 

blev afholdt betalinger; bemærker, at støttekontoret allerede har truffet afhjælpende 

foranstaltninger i 2017 med henblik på at erstatte de kontrakter, som følger disse 

procedurer, med nye kontrakter; anmoder støttekontoret om at sikre, at sådanne 

uregelmæssigheder ikke gentager sig; 

6. opfordrer støttekontoret til at forbedre sine interne kontrolprocedurer; glæder sig over 

de afhjælpende foranstaltninger, som allerede er iværksat med hensyn til vedtagelsen af 

nye standarder for intern kontrol; understreger, at planlægningen af offentlige 

udbudsprocedurer er mangelfuld, og minder om betydningen heraf selv i en 

krisesituation; noterer sig, at støttekontoret ikke forsikrede 65 containere 

(852 136 EUR), som var placeret på risikable steder, hvor andre containere tidligere er 
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blevet ødelagt under optøjer; bemærker, at støttekontoret vurderede, at en sådan 

forsikring ikke var omkostningseffektiv; bemærker, at støttekontoret ikke rettidigt 

havde inddrevet alle sine momsgodtgørelser for årene 2014 og 2015; og glæder sig 

over, at godtgørelserne efterfølgende er blevet inddrevet; 

7. glæder sig over, at procentdelen af forsinkede betalinger faldt fra 65 % i januar 2016 til 

9 % i oktober 2016, mens det samlede antal transaktioner steg fra 483 i januar 2016 til 

806 i oktober 2016; opfordrer støttekontoret til at afslutte de nødvendige korrigerende 

foranstaltninger, f.eks. dem som vedrører sene betalinger og godtgørelse af udgifter; 

glæder sig over de foranstaltninger, der allerede er truffet med henblik på en ny 

ansættelsespolitik og faldet i personaleudskiftningen; opfordrer støttekontoret til at 

forelægge dechargemyndigheden sin plan om reform af budgetplanlægningen og de 

forvaltningsmæssige resultatparametre; 

8. opfordrer indtrængende støttekontoret til at bygge videre på sin politik fra 2013 om 

forebyggelse af interessekonflikter i overensstemmelse med god praksis og 

Kommissionens retningslinjer; opfordrer støttekontoret til at sørge for gennemførelsen 

af de politikker, der blev vedtaget i 2017 om en effektiv beskyttelse af whistleblowere, i 

afventning af Kommissionens fulde forslag. 
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OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG 
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