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EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. muistuttaa Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) merkityksestä 
Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän kehittämisessä ja painottaa, että virasto 
vahvistaa myönteisellä tavalla jäsenvaltioiden käytännön yhteistyötä turvapaikka-
asioissa Euroopassa ja että se avustaa jäsenvaltioita täyttämään velvoitteitaan, jotka 
koskevat avun tarpeessa olevien ihmisten suojelua, ja toimii turvapaikka-asioiden 
asiantuntijakeskuksena;

2. toteaa, että tilintarkastustuomioistuin on julkaissut huomautuksia sisältävän 
tarkastuskertomuksen EASOn varainhoitovuoden 2019 tilien perustana olevien 
maksujen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta; panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen selityksen, jonka mukaan huomautuksia sisältävä kertomus 
koski vuosina 2016–2018 aloitettujen sääntöjenvastaisten menettelyjen yhteydessä 
suoritettuja maksuja, joiden arvo oli 13,8 miljoonaa euroa, ja asiantuntijakonsulttien 
valintamenettelyyn liittyviä maksuja, joiden arvo oli 111 304 euroa ja joista puuttuivat 
asianmukaisen kirjausketjun muodostamisen kannalta tarpeen olevat tiedot, ja että 
näiden määrien osuus kaikista EASOn vuonna 2019 suorittamista maksuista oli 
14,6 prosenttia; panee merkille, että EASO toteutti vuonna 2019 korjaavia toimia 
sääntöjenvastaisuuksien korjaamiseksi;

3. suhtautuu myönteisesti siihen, että EASO on vuodesta 2018 lähtien pyrkinyt 
huomattavasti parantamaan sisäisiä valvontajärjestelmiään ja edistynyt merkittävästi 
hallintoprosessiensa parantamisessa muun muassa perustamalla uudelleen vuonna 2019 
sisäisen oikeudellisen yksikön, perustamalla uuden sisäisen ja jälkitarkastuksen 
yksikön, toteuttamalla korjaavia toimenpiteitä maksuviivästysten ehkäisemiseksi ja 
ottamalla käyttöön arkaluonteisia toimia koskevan toimintamallin;

4. panee merkille, että vaikka vuonna 2019 palkattiin paljon väkeä, EASOn 
henkilöstötilannetta ei ole vielä täysin ratkaistu; 

5. pitää valitettavana, että EASO on edelleen riippuvainen väliaikaisista työntekijöistä 
kompensoidakseen kansallisten asiantuntijoiden puutteen; kehottaa jäsenvaltioita 
täyttämään tähän liittyvät velvoitteensa; panee merkille tilapäistyöntekijöiden käyttöä 
koskevan Euroopan unionin tuomioistuimessa vireillä olevan asian, jossa käsitellään 
useita kysymyksiä, jotka liittyvät vuokratyöntekijöistä annetun direktiivin 2008/104/EY 
soveltamiseen1. 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/104/EY, annettu 19. marraskuuta 2008


