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FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet är mycket oroat över att trots att revisionsrätten fann att de 
underliggande transaktionerna i akademins årsredovisning var lagliga och korrekta så 
uppmärksammade rätten även undantag, bland annat att vissa upphandlingsförfaranden 
var oriktiga: I fyra fall köpte akademin varor och tjänster utan att använda något 
förfarande för kontraktstilldelning, till ett totalbelopp på 344 111 EUR, och i ett fall 
sköttes förfarandet av en anställd som inte var kvalificerad inom området offentlig 
upphandling och detta ledde till att inga kravspecifikationer utarbetades, inga ekonomiska 
anbud begärdes eller mottogs och ingen ekonomisk utvärdering genomfördes (till ett 
totalbelopp på 11 000 EUR). Parlamentet välkomnar att akademin i sitt svar uppger att ett 
betalningskrav har ställts till den före detta direktören.

2. Europaparlamentet beklagar det faktum att eftersom akademins reviderade 
budgetförordning aldrig överlämnades till kommissionen och därför aldrig trädde i kraft 
var de kontrakt som undertecknats med vissa rådgivare och experter olagliga.

3. Europaparlamentet noterar att det aldrig gjordes några undersökningar av vissa fall, till 
exempel av de upphandlingsförfaranden som inte genomfördes på ett korrekt sätt och av 
de kontrakt som var olagliga.

4. Europaparlamentet begär att förbättringarna av budgetplaneringen, som helt bör ha 
genomförts och slutförts i slutet av 2011, ska följas upp så att de nya förfarandena kan 
träda i kraft så fort som möjligt.

5. Europaparlamentet noterar att eftersläpningen av obehandlade fakturor i slutet av 2009 nu 
fullständigt har analyserats och åtgärdats och att det inte längre finns någon eftersläpning 
och att ingen ekonomisk skada har orsakats.

6. Europaparlamentet beklagar att ett rekryteringskontrakt som genomfördes på ett felaktigt 
sätt fortfarande är i kraft. Parlamentet uppmanar akademin att omedelbart åtgärda 
regelbrottet.

7. Europaparlamentet beklagar de fall där anslag användes för att finansiera privata utgifter. 
Parlamentet noterar att en extern revision har gjorts och kräver att processen för 
återvinning av dessa utgifter ska slutföras så fort som möjligt.

8. Europaparlamentet konstaterar att även om akademin har en ny ledning, har det tidigare 
begåtts misstag för vilka ännu ingen har ställts till svars. Parlamentet noterar de 
förbättringar som akademins nya ledning åstadkommer och kommissionens kommentarer 
om att akademin under 2010 väsentligt har förbättrat sina resultat när det gäller 
budgetgenomförandet.
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9. Europaparlamentet tar del av akademins svar, dvs. att om man efter en intern 
undersökning kommer fram till att personlig ansvarighet kan fastställas, kommer 
akademin definitivt att vidta de åtgärder som behövs i enlighet med gällande förordningar.

10. Europaparlamentet anser att med tanke på det stora antalet inkonsekvenser och misstag 
under 2009, bör ansvarsfrihet inte beviljas för 2009.

11. Europaparlamentet konstaterar att ansvarsfriheten för genomförandet av akademins 
budget mer bör baseras på akademins prestationer under året.


