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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 unionens byrå för den operativa 
förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) 
(nedan kallad byrån) bidrar betydligt till ett säkrare Europa genom att tillhandahålla 
högkvalitativa tjänster och genom att bistå i arbetet med att anpassa medlemsstaternas 
tekniska kapacitet till deras behov. Parlamentet påminner om att byråns kapacitet att 
både förbättra befintliga och utveckla nya informationssystem ökades genom dess nya 
mandat, som trädde i kraft i december 2018.

2. Europaparlamentet gläder sig över att revisionsrätten förklarat att de transaktioner som 
ligger till grund för byråns 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 betonar att byråns budget 
under 2018 ökade från 79 miljoner EUR till 97 miljoner EUR (en ökning med 22 %) 
medan byråns personal samma period ökade från 152 till 162 (en ökning med 6 %).

3. Europaparlamentet noterar byråns mycket låga budgetgenomförande 2018, där nästan 
25 % (49 miljoner EUR) av åtagandebemyndiganden förts över och 76 % 
(74 miljoner EUR) av betalningsbemyndigandena inte utnyttjats. Parlamentet 
konstaterar att detta berodde på omständigheter som ligger utanför byråns kontroll, som 
att vissa rättsakter antogs sent eller trädde i kraft sent. Parlamentet anser dock att den 
lägre absorptionsförmågan borde ha förutsetts och uppmanar därför byrån och 
kommissionen att förbättra budgetplaneringen i framtiden. 

4. Europaparlamentet betonar att nuvarande praxis, enligt vilken byrån endast får rekrytera 
den personal som behövs för att genomföra en rättsakt först när denna har trätt i kraft, 
gör att vissa av byråns centrala enheter ansträngs till det yttersta, med risk för att byrån 
inte kan upprätthålla en god prestanda i sin dagliga verksamhet. Revisionsrätten har 
konstaterat att det inom byråerna finns en övergripande tendens att anlita extern 
personal för it-konsulttjänster. Byråns beroende av extern rekrytering inom detta 
område bör åtgärdas, eftersom byrån ansvarar för stora it-system inom unionen. 
Parlamentet uppmanar därför kommissionen att göra det möjligt att tidigarelägga 
anställningen av en del av den personal som anges i ett förslag till rättsakt, så att byrån 
kan förbereda det arbete som krävs för genomförandet av rättsakten.

5. Europaparlamentet noterar flera brister som revisionsrätten funnit när det gäller 
efterlevnaden av reglerna för offentlig upphandling. Parlamentet beklagar att bristerna i 
ett ramavtal om korrigerande underhåll för återställande av Schengens 
informationssystem ledde till felaktiga utbetalningar på sammanlagt 759 000 EUR. 
Parlamentet beklagar att revisionsrätten fann ytterligare brister som gällde 
informationens kvalitet, fullständighet och konsekvens i samband med avtalet. 
Parlamentet noterar byråns svar att den felaktiga betalningen var nödvändig för att 
uppfylla den rättsliga skyldigheten att kontinuerligt underhålla Schengens 
informationssystem, eftersom förfarandet för det nya ramavtalet inleddes för sent. 
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Parlamentet välkomnar den nya organisationsstruktur som byrån har infört för att stärka 
nödvändig kapacitet för den operativa planeringen och den underliggande 
upphandlingen, inbegripet tillhandahållandet av rättslig och teknisk information, men 
menar att mer bör göras för att säkerställa efterlevnad av upphandlingsreglerna och en 
exaktare rapportering. 

6. Europaparlamentet välkomnar de framsteg som byrån har gjort när det gäller 
revisionsrättens rekommendationer från tidigare år. Parlamentet noterar dock att byrån 
ännu inte offentliggör meddelanden om lediga tjänster på Epsos webbplats (Europeiska 
rekryteringsbyrån). Byrån uppmanas därför att vidta åtgärder så att lediga platser 
offentliggörs via Epsos webbplats. Parlamentet konstaterar att uppförandet av den nya 
byggnaden i Strasbourg har slutförts. Parlamentet betonar att verksamhetens kontinuitet 
inte längre är i fara på grund av ett begränsat antal anställda i centrala operativa enheter.


