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FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till 
resolution som antas:

1. Europaparlamentet betonar att Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) bidrar till 
ett ökat praktiskt samarbete mellan medlemsstaterna om asyl i Europa, hjälper 
medlemsstaterna att fullgöra sina skyldigheter och fungerar som ett expertcentrum för 
asylfrågor.

2. Europaparlamentet påminner om de oriktigheter vid stödkontoret som Europeiska 
byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) rapporterade om 2017 och Olafs 
rekommendationer till Easos styrelse om disciplinåtgärder, Easos styrelses beslut av 
den 6 juni 2018 om att med omedelbar verkan avskeda den verkställande direktören, 
utnämningen av en tillförordnad verkställande direktör den 6 juni 2018 och 
utnämningen av en ny verkställande direktör den 16 juni 2019. 

3. Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten förklarat att de transaktioner som 
ligger till grund för Easos årliga räkenskaper för budgetåret 2018 i alla väsentliga 
avseenden är lagliga och korrekta och att dess finansiella ställning per den 
31 december 2018 återges på ett rättvisande sätt. Parlamentet påpekar dock att 
revisionsrätten gjort ett uttalande med reservation om lagligheten och korrektheten i 
betalningarna. Parlamentet noterar revisionsrättens förklaring att uttalandet med 
reservation gjordes med avseende på en endast långsam förbättring av den 
otillfredsställande situation som rapporterades för 2017, vad gäller stödkontorets 
styrning och internkontrollsystem, som återspeglas i ännu en stor oriktig offentlig 
upphandling, samt lagligheten och korrektheten i transaktionerna.

4. Europaparlamentet noterar att Easos budget ökades betydligt från 79 miljoner EUR till 
98 miljoner EUR (+ 24 %), medan personalstyrkan endast ökade från 200 till 207 
(+ 3,5 %). Parlamentet är bekymrat över revisionsrättens iakttagelse att Easos budget 
saknar reserver för att finansiera oförutsedda brådskande operativa behov. Parlamentet 
uppmanar stödkontoret att ta itu med denna situation i samråd med 
budgetmyndigheterna och kommissionen, särskilt mot bakgrund av karaktären på 
Easos operativa verksamhet.

5. Europaparlamentet är oroat över revisionsrättens iakttagelse att personalsituationen 
vid stödkontoret försämrats exponentiellt från slutet av 2017, och att merparten av de 
lediga tjänsterna, särskilt för chefer inom administrationsavdelningen, fortfarande inte 
tillsatts i slutet av 2018.

6. Europaparlamentet beklagar att Easo i hög grad förlitar sig på tillfällig arbetskraft för 
att kompensera för bristen på utstationerade nationella experter som medlemsstaterna 
är skyldiga att skicka enligt Easo-förordningen. Parlamentet uppmanar stödkontoret att 
följa upp revisionsrättens rekommendation att tillsammans med budgetmyndigheterna 
analysera den externa personalens kostnadseffektivitet i förhållande till fast personal 
och huruvida det tillämpliga regelverket efterlevs fullt ut, särskilt när det gäller 
arbetsvillkoren. Parlamentet anser under alla omständigheter att Easo bör få mer 
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personal för att kunna utföra sina uppgifter på ett korrekt sätt. Parlamentet välkomnar i 
detta sammanhang den ambitiösa rekryteringsplan som införts och dess positiva 
inverkan på tillsättningen av lediga tjänster. 

7. Europaparlamentet beklagar revisionsrättens iakttagelse att stödkontorets iakttagande 
av målet att minska personalen med 5 % har lett till bristande it-tjänster i både 
Grekland och Italien. Parlamentet noterar med oro att stödkontoret använder 
tjänstekontrakt om tillhandahållande av it-tjänster och andra konsulttjänster som är 
utformade på ett sätt som kan innebära att tillfällig arbetskraft anlitas i stället för att 
tydligt definierade tjänster eller produkter tillhandahålls. Parlamentet erkänner att 
karaktären på stödkontorets verksamhet gör det svårt att förutsäga tidpunkt och 
varaktighet för relevanta kontrakt, men uppmanar Easo att se till att kontrakten om 
tillhandahållande av it-tjänster och tillfällig arbetskraft är formulerade på ett sätt som 
förebygger oklarheter.

8. Europaparlamentet noterar Easos svar på revisionsrättens iakttagelser och vad som 
gjorts för att åtgärda dessa under den nya verkställande direktören. Bland annat har 
ingåendet av värdavtal med Italien, Grekland och Cypern prioriterats, insynen i 
rekryteringsförfarandena ökat och den rättsliga funktionen stärkts under 2019. 

9. Europaparlamentet noterar de ansträngningar som stödkontoret gjort för att reformera 
sin förvaltning genom den handlingsplan för styrningen av Easo som styrelsen 
godkände 2018. Parlamentet noterar att ungefär hälften av de korrigerande åtgärder 
som stödkontorets ledning tagit initiativ till ännu inte slutförts. Parlamentet välkomnar 
särskilt de korrigerande åtgärder som vidtagits i fråga om normer för intern kontroll. 
Parlamentet uppmanar Easo att ytterligare förbättra sina förfaranden för intern kontroll 
med särskilt fokus på införandet av en policy för känsliga befattningar, inklusive en 
minskning av kontrollmekanismer och personalens rörlighet för att bättre hantera 
risker förknippade med känsliga funktioner.


