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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. understreger, at Det Europæiske Asylstøttekontor (i det følgende benævnt "EASO" 
eller "støttekontoret") bidrager til et øget praktisk samarbejde mellem medlemsstaterne 
om asyl i Europa, bistår medlemsstaterne med at opfylde deres forpligtelser og 
fungerer som et ekspertisecenter for asyl;

2. minder om de uregelmæssigheder på støttekontoret, som Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF) rapporterede om i 2017, og OLAF's henstillinger til 
EASO's bestyrelse om disciplinære foranstaltninger, EASO's bestyrelses beslutning af 
6. juni 2018 om at fritage den administrerende direktør for tjeneste med øjeblikkelig 
virkning, udpegelsen af en midlertidig administrerende direktør den 6. juni 2018 og 
udnævnelsen af en ny administrerende direktør den 16. juni 2019; 

3. glæder sig over Revisionsrettens erklæring om, at de transaktioner, der ligger til grund 
for EASO's årsregnskab for regnskabsåret 2018, i alt væsentligt er lovlige og formelt 
rigtige, og at regnskabet giver et retvisende billede af støttekontorets finansielle 
stilling pr. 31. december 2018; påpeger imidlertid, at Revisionsretten har afgivet en 
revisionserklæring med forbehold om lovligheden og den formelle rigtighed af 
betalingerne; noterer sig Revisionsrettens forklaring om, at erklæringen med forbehold 
blev afgivet i relation til den langsommelige forbedring af den utilfredsstillende 
situation, der blev rapporteret om for 2017 med hensyn til støttekontorets forvaltning 
og interne kontrolordninger, som var afspejlet i endnu et stort uregelmæssigt offentligt 
udbud og transaktionernes lovlighed og formelle rigtighed;

4. bemærker, at EASO's budget blev forøget betydeligt fra 79 mio. EUR til 98 mio. EUR 
(+ 24 %), mens antallet af medarbejdere kun voksede fra 200 til 207 (+ 3,5 %); er 
bekymret over Revisionsrettens konstatering af, at der ikke var midler til uforudsete 
udgifter på EASO's budget til dækning af uforudsete og akutte operationelle behov; 
opfordrer støttekontoret til at gøre noget ved denne situation i samråd med 
budgetmyndighederne og Kommissionen, navnlig i lyset af karakteren af EASO's 
operationelle aktiviteter;

5. er stærkt foruroliget over Revisionsrettens konstatering af, at personalesituationen i 
støttekontoret var blevet eksponentielt forværret siden udgangen af 2017, og at de 
fleste ledige stillinger, navnlig for ledere i administrationsafdelingen, stadig ikke var 
besat ved udgangen af 2018;

6. beklager EASO's stærke afhængighed af vikaransatte til at kompensere for manglen på 
udstationerede nationale eksperter, som medlemsstaterne er forpligtet til at udsende i 
henhold til forordningen om EASO; opfordrer støttekontoret til at følge op på 
Revisionsrettens anbefaling om sammen med budgetmyndighederne at analysere det 
eksterne personales omkostningseffektivitet i forhold til vedtægtsomfattet personale, 
og hvorvidt den gældende retlige ramme overholdes fuldt ud, navnlig hvad angår 
arbejdsvilkår; mener under alle omstændigheder, at personalemængden i EASO bør 
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øges for at give støttekontoret mulighed for at udføre sine betroede opgaver ordentligt; 
glæder sig i denne forbindelse over den ambitiøse rekrutteringsplan, der blev iværksat 
i den mellemliggende periode, og dens positive indvirkning på besættelsen af ledige 
stillinger; 

7. beklager dybt Revisionsrettens konstatering af, at støttekontorets overholdelse af målet 
om en personalenedskæring på 5 % har ført til personalemangel inden for IT-
tjenesteydelser i både Grækenland og Italien; bemærker med bekymring, at 
støttekontoret anvender tjenesteydelseskontrakter om levering af IT og andre 
konsulenttjenester, som var formuleret på en måde, der kunne svare til 
tilrådighedsstillelse af vikarer i stedet for levering af klart definerede IT-ydelser eller -
produkter; anerkender, at karakteren af støttekontorets arbejde gør det vanskeligt at 
forudsige timingen og varigheden af relevante kontrakter, men opfordrer EASO til at 
sikre, at kontrakter er formuleret, sådan at enhver forveksling mellem indkøb af IT-
ydelser og indkøb af vikarydelser undgås;

8. noterer sig EASO's svar på Revisionsrettens bemærkninger og bestræbelserne på at 
adressere dem under den nye administrerende direktør, bl.a. ved at prioritere 
indgåelsen af værtsaftaler med Italien, Grækenland og Cypern, ved at øge 
gennemsigtigheden i ansættelsesprocedurerne og ved at styrke den juridiske funktion i 
løbet af 2019; 

9. anerkender den indsats, som støttekontoret har gjort for at reformere sin forvaltning 
ved hjælp af EASO's handlingsplan for forvaltning, som bestyrelsen godkendte i 2018; 
bemærker, at ca. halvdelen af de korrigerende foranstaltninger, der er iværksat af 
støttekontorets ledelse, stadig mangler at blive afsluttet; glæder sig navnlig over de 
afhjælpende foranstaltninger, der er truffet for så vidt angår standarderne for intern 
kontrol; opfordrer EASO til yderligere at forbedre sine interne kontrolprocesser ved at 
lægge særlig vægt på at indføre en "politik vedrørende følsomme stillinger", herunder 
en mindskning af kontrolmekanismer og personalemobilitet med henblik på bedre at 
styre de risici, der er knyttet til følsomme funktioner;


