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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. påpeger på ny den rolle, som Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for 
Retshåndhævelse (i det følgende benævnt "Cepol" eller "agenturet") spiller med hensyn 
til at forsyne nationale retshåndhævelseseksperter med information om den seneste 
udvikling på retshåndhævelsesområdet og lette udvekslingen af bedste praksis;

2. glæder sig over, at Revisionsretten har erklæret, at de transaktioner, der ligger til grund 
for Cepols årsregnskab for regnskabsåret 2018, i alt væsentligt er lovlige og formelt 
rigtige, og at regnskabet giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. 
december 2018; minder om, at agenturets budget blev forøget fra 9 mio. EUR til 10 
mio. EUR (+11 %), mens dets personale blev reduceret fra 53 til 51 (-4 %) i forhold til 
2017;

3. noterer sig, at Cepol i december 2017 iværksatte et udbud vedrørende en rammekontrakt 
om rejsetjenesteydelser med en anslået markedsværdi på 8,5 mio. EUR over en periode 
på 4 år; bemærker, at de betalinger, der blev afholdt i 2018 (2,06 mio. EUR), på trods af 
tildelingen af kontrakten til den billigste tilbudsgiver, hvis bud udgjorde 56 % af 
gennemsnittet for de to konkurrenter, næsten nåede op på den anslåede markedsværdi 
på 2,13 mio. EUR; er enig med Revisionsretten i, at agenturet i tilfælde, hvor tilbud fra 
tilbudsgivere synes at være usædvanligt lave, bør analysere de underliggende årsager 
for at sikre, at dets skøn over markedsværdien er korrekt, og at kontrakten tildeles den 
tilbudsgiver, hvis tilbud udgør det bedste forhold mellem pris og kvalitet; 

4. bemærker med bekymring, at Cepol fortsat lider under en stor personaleudskiftning og 
et begrænset antal ansøgninger fra andre medlemsstater; gentager sin bekymring over, 
at dette kan påvirke agenturets drift; bemærker i denne forbindelse, at 
personalevedtægten giver den fornødne fleksibilitet til, at de gældende 
arbejdsmarkedsforhold i Unionen kan tages i betragtning ved ansættelsen af 
tjenestemænd for at imødekomme institutionernes specifikke behov; opfordrer Cepol til 
at træffe foranstaltninger med henblik på at forbedre situationen;

5. giver udtryk for sin tilfredshed med, at Cepol har afsluttet to ud af de seks udestående 
anbefalinger fra Revisionsretten, nemlig dem vedrørende en revalidering af 
regnskabssystemet og den omfattende brexit-konsekvensanalyse; bemærker, at der 
stadig er korrigerende foranstaltninger i gang i forbindelse med to andre, nemlig den 
store personaleudskiftning og offentliggørelsen af stillingsopslag på Det Europæiske 
Personaleudvælgelseskontors websted; opfordrer agenturet at tage de nødvendige skridt 
til at afslutte disse korrigerende foranstaltninger rettidigt og til hurtigst muligt at følge 
op på den udestående anbefaling vedrørende e-indkøb, navnlig indførelsen af 
elektronisk afgivelse af tilbud.


