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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO, hierna ook 
“het Bureau”) bijdraagt tot betere praktische samenwerking tussen de lidstaten over 
asiel in Europa, de lidstaten bijstaat bij het nakomen van hun verplichtingen en als 
expertisecentrum inzake asiel fungeert;

2. herinnert aan de onregelmatigheden bij het Bureau waarover het Europees Bureau 
voor fraudebestrijding (OLAF) in 2017 verslag heeft gedaan, en aan de aanbevelingen 
van OLAF aan de raad van bestuur van het EASO inzake tuchtmaatregelen, het besluit 
van de raad van bestuur van het EASO van 6 juni 2018 om de uitvoerend directeur 
met onmiddellijke ingang uit zijn functie te ontheffen, de aanstelling van een 
uitvoerend directeur ad interim op 6 juni 2018 en de benoeming van een nieuwe 
uitvoerend directeur op 16 juni 2019; 

3. is ingenomen met het feit dat de Rekenkamer heeft verklaard dat de onderliggende 
verrichtingen bij de jaarrekening van het EASO voor het begrotingsjaar 2018 op alle 
materiële punten wettig en regelmatig zijn en dat de financiële situatie van het EASO 
op 31 december 2018 correct is weergegeven; wijst er echter op dat de Rekenkamer 
een oordeel met beperking heeft gegeven over de wettigheid en de regelmatigheid van 
de betalingen; neemt kennis van de uitleg van de Rekenkamer dat ze het oordeel met 
beperking heeft gegeven omdat de voor het begrotingsjaar 2017 gerapporteerde 
onbevredigende situatie wat betreft de governance en de regelingen voor interne 
beheersing van het Bureau en de wettigheid en rechtmatigheid van de verrichtingen 
slechts langzaam verbetert, wat blijkt uit nog een belangrijk geval van onregelmatige 
aanbesteding;

4. merkt op dat de begroting van het EASO aanzienlijk is verhoogd, van 79 miljoen EUR 
naar 98 miljoen EUR (+ 24 %), maar dat het aantal personeelsleden slechts van 200 
naar 207 is gestegen (+ 3,5 %); is bezorgd over de bevindingen van de Rekenkamer 
dat de begroting van het EASO geen reserve voor onvoorziene uitgaven omvatte ter 
dekking van onvoorziene, dringende operationele behoeften; roept het Bureau op deze 
situatie in overleg met de begrotingsautoriteiten en de Commissie recht te zetten, 
vooral in het licht van de aard van de operationele activiteiten van het EASO;

5. is verontrust over de bevindingen van de Rekenkamer dat de personeelssituatie bij het 
Bureau vanaf eind 2017 exponentieel is verslechterd en dat de meeste vacatures, met 
name die voor managers in de afdeling administratie, eind 2018 nog steeds niet 
vervuld waren;

6. betreurt het feit dat het EASO sterk afhankelijk is van uitzendkrachten om het tekort 
aan gedetacheerde nationaal deskundigen die de lidstaten uit hoofde van de EASO-
verordening moeten sturen, te compenseren; spoort het Bureau aan gevolg te geven 
aan de aanbevelingen van de Rekenkamer om samen met de begrotingsautoriteiten te 
onderzoeken of het gebruik van extern personeel kostenefficiënt is in vergelijking met 
het gebruik van statutair personeel en na te gaan of het toepasselijke wettelijke kader 
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volledig in acht wordt genomen, met name wat arbeidsvoorwaarden betreft; is in ieder 
geval van mening dat het personeelsbestand van het EASO moet worden vergroot om 
ervoor te zorgen dat het zijn taken naar behoren uit kan voeren; is in dit opzicht 
ingenomen met het ambitieuze aanwervingsplan dat ondertussen is ingevoerd en het 
positieve effect ervan op het vervullen van vacatures; 

7. betreurt de bevindingen van de Rekenkamer dat de naleving van de doelstelling van 
5 % personeelsinkrimping door het Bureau ertoe heeft geleid dat er zowel in 
Griekenland als in Italië een tekort is op het gebied van IT-diensten; merkt bezorgd op 
dat het Bureau gebruikmaakt van overeenkomsten inzake de verlening van IT- en 
andere adviesdiensten die zodanig zijn opgesteld dat dit mogelijk neerkomt op de 
terbeschikkingstelling van uitzendkrachten in plaats van de levering van duidelijk 
omschreven diensten of producten; erkent dat de aard van de activiteiten van het 
Bureau het moeilijk maakt de timing en duur van relevante contracten te voorspellen, 
maar roept het EASO ertoe op ervoor te zorgen dat de contracten zodanig worden 
opgesteld dat er geen verwarring mogelijk is tussen de verlening van IT-diensten en de 
terbeschikkingstelling van uitzendkrachten;

8. neemt kennis van de antwoorden van het EASO op de opmerkingen van de 
Rekenkamer en de inspanningen die onder de nieuwe uitvoerend directeur zijn 
geleverd om eraan tegemoet te komen, onder andere door gastovereenkomsten te 
sluiten met Italië, Griekenland en Cyprus, de aanwervingsprocedures transparanter te 
maken en de juridische functie te versterken in de loop van 2019; 

9. erkent de door het Bureau geleverde inspanningen om zijn governance te hervormen 
door middel van het governance-actieplan van het EASO, dat in 2018 werd 
goedgekeurd door de raad van bestuur; merkt op dat de helft van de corrigerende 
maatregelen die het management van het Bureau heeft getroffen, nog moet worden 
afgerond; is met name verheugd over de corrigerende maatregelen in verband met 
internecontrolenormen; roept het EASO op om zijn internecontroleprocedures verder 
te verbeteren door bijzondere aandacht te besteden aan het invoeren van een beleid 
inzake gevoelige functies, met inbegrip van mechanismen voor risicobeperkende 
controles en mobiliteit van personeel, om de risico’s in verband met gevoelige functies 
beter te kunnen beheren.


