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INDLEDNING 

1. Det Europæiske Asylstøttekontor (herefter "kontoret" eller "EASO"), som ligger i 

Valletta, blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/20101

OPLYSNINGER TIL UNDERBYGNING AF REVISIONSERKLÆRINGEN 

. 

Kontoret har til opgave at støtte udviklingen af det fælles europæiske asylsystem. Det blev 

oprettet med det formål at øge det praktiske samarbejde om asylspørgsmål og at bistå 

medlemsstaterne med at opfylde deres europæiske og internationale forpligtelser til at yde 

nødstedte mennesker beskyttelse. EASO fungerer som et ekspertisecenter på asylområdet. 

Kontoret yder også støtte til medlemsstater, hvis asyl- og modtagelsessystemer er under 

særligt pres. 

2. Retten har valgt en revisionsmetode, der omfatter analytiske revisionshandlinger, 

direkte test af transaktioner og en vurdering af centrale kontroller i kontorets overvågnings- 

og kontrolsystemer. Dette suppleres med bevis opnået fra arbejde udført af andre revisorer 

og en analyse af ledelsens udtalelser. 

REVISIONSERKLÆRING 

3. I overensstemmelse med artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

(TEUF) har Retten: 

a) revideret kontorets årsregnskab, som omfatter årsopgørelsen2 og beretningen om 

budgetgennemførelsen3

b) efterprøvet lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for 

regnskabet. 

 for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2014, og 

                                                      

1 EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11. 

2 Denne omfatter balancen og resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, opgørelsen over 
ændringer i nettoaktiver samt en oversigt over væsentlige regnskabspraksis og andre 
forklarende bemærkninger. 

3 Denne omfatter regnskabet over resultatet af budgetgennemførelsen og bilaget til regnskabet 
over resultatet af budgetgennemførelsen. 
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Ledelsens ansvar 

4. Ledelsen er ansvarlig for at udarbejde et årsregnskab for kontoret, som giver et retvisende 

billede, og for, at de transaktioner, som ligger til grund for regnskabet, er lovlige og formelt rigtige4

a) Ledelsens ansvar med hensyn til kontorets årsregnskab omfatter udformning, gennemførelse og 

opretholdelse af et internt kontrolsystem, som sikrer, at der udarbejdes en årsopgørelse, som 

giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl, udvælgelse og anvendelse af passende regnskabspraksis på grundlag af de 

regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt

: 

5

b) Ledelsens ansvar med hensyn til de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed 

og overholdelse af princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning omfatter udformning, 

gennemførelse og opretholdelse af et effektivt og produktivt internt kontrolsystem, hvori indgår 

tilstrækkelig overvågning og passende foranstaltninger, som kan forhindre uregelmæssigheder 

og besvigelser samt, hvis det er nødvendigt, sikre, at der iværksættes retlige procedurer med 

henblik på at inddrive uberettiget udbetalte eller anvendte midler. 

, og udøvelse af regnskabsmæssige 

skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Den administrerende direktør godkender 

kontorets årsregnskab, efter at kontorets regnskabsfører har udarbejdet det på grundlag af alle 

tilgængelige oplysninger og skrevet en note, som vedlægges regnskabet, og hvori han bl.a. 

erklærer, at han har rimelig sikkerhed for, at regnskabet i alt væsentligt giver et retvisende 

billede af kontorets finansielle stilling. 

Revisors ansvar 

5. Det er Rettens ansvar på grundlag af sin revision at afgive en erklæring til Europa-Parlamentet 

og Rådet6

                                                      

4 Artikel 39 og 50 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 (EUT L 328 af 
7.12.2013, s. 42). 

 om årsregnskabets rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle 

rigtighed. Retten udfører sin revision i overensstemmelse med IFAC's Internationale Standarder om 

5 De regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt, er baseret på de internationale 
regnskabsstandarder for den offentlige sektor (International Public Sector Accounting 
Standards, IPSAS), som er udgivet af International Federation of Accountants, og - hvor det er 
relevant - på International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting 
Standards (IFRS) udgivet af International Accounting Standards Board. 

6 Artikel 107 i forordning (EU) nr. 1271/2013. 
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Revision og etiske regler og INTOSAI's internationale standarder for overordnede revisionsorganer 

(International Standards of Supreme Audit Institutions). Ifølge disse standarder skal Retten 

planlægge og udføre revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om kontorets 

årsregnskab er uden væsentlig fejlinformation, og om de transaktioner, der ligger til grund for det, er 

lovlige og formelt rigtige. 

6. Revisionen omfatter udførelse af handlinger med henblik på at opnå revisionsbevis vedrørende 

beløbene og oplysningerne i regnskabet og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle 

rigtighed. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder en vurdering af risiciene for 

væsentlig fejlinformation i regnskabet og for, at de underliggende transaktioner i væsentligt omfang 

ikke opfylder kravene i Den Europæiske Unions retlige ramme, uanset om det skyldes besvigelser 

eller fejl. Ved vurderingen af disse risici tager revisor både hensyn til den interne kontrol, som skal 

sikre, at der udarbejdes et retvisende årsregnskab, og til de overvågnings- og kontrolsystemer, der er 

indført for at sikre de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, og udformer 

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne. Revisionen omfatter også en 

vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis er passende, og om de regnskabsmæssige skøn er 

rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskabet. I forbindelse med 

udarbejdelsen af denne beretning og revisionserklæring formodes Retten at tage det 

revisionsarbejde, der er udført af den uafhængige eksterne revisor i relation til kontorets regnskab, 

med i betragtning som fastsat i artikel 208, stk. 4, i EU's finansforordning7

7. Retten mener, at det tilvejebragte revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 

denne revisionserklæring. 

. 

Erklæring om regnskabernes rigtighed 

8. Det er Rettens opfattelse, at kontorets årsregnskab i alt væsentligt giver et retvisende billede af 

dets finansielle stilling pr. 31. december 2014 og af resultaterne af dets transaktioner og 

pengestrømme i det afsluttede regnskabsår, i overensstemmelse med dets finansielle bestemmelser 

og de regnskabsregler, Kommissionens regnskabsfører har fastlagt. 

                                                      

7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 298 af 
26.10.2012, s. 1). 
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Erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for 

regnskabet 

9. Det er Rettens opfattelse, at de transaktioner, der ligger til grund for kontorets årsregnskab i 

perioden fra 1. januar til 31. december 2014, i alt væsentligt er lovlige og formelt rigtige. 

10. Bemærkningerne i det følgende drager ikke Rettens erklæringer i tvivl. 

BEMÆRKNINGER OM TRANSAKTIONERNES LOVLIGHED OG FORMELLE RIGTIGHED  

11. I sit budgetforvaltningssystem (ABAC) fremførte kontoret budgetforpligtelser 

vedrørende regnskabsåret 2014 på i alt ca. 1,3 millioner euro, som ikke var omfattet af 

retlige forpligtelser. Det er i strid med finansforordningen. Efter Rettens revision besluttede 

kontoret at korrigere de uregelmæssige fremførsler, hvilket fremgår af dets endelige 

regnskab for regnskabsåret 2014. Eftersom regnskabsperioden 2014 imidlertid allerede var 

afsluttet, kunne der ikke længere foretages korrektioner i systemet, så korrektionerne skal 

foretages i regnskabsperioden 2015. 

BEMÆRKNINGER OM DEN INTERNE KONTROL 

12. Kontoret afholdt 1 062 (28,6 %) betalinger efter den tidsfrist, der er fastsat i 

finansforordningen. Forsinkelsen var i gennemsnit på 24 dage. 

BEMÆRKNINGER OM BUDGETFORVALTNINGEN 

13. I 2014 bortfaldt 146 417 euro (21,2 %) af de 689 875 euro i ikke-opdelte forpligtede 

bevillinger, som var fremført fra 2013 (i 2013: 16,5 %). Det er tegn på svagheder ved 

budgetplanlægningen og er i strid med budgetprincippet om etårighed. Bortfaldene er 

navnlig relateret til vikarer og personalekurser samt til administrative støttetjenester og 

omkostninger vedrørende oversættelse. 

14. Kontoret udnyttede kun 12,4 millioner euro i forpligtelsesbevillinger, dvs. 84,7 % af det 

vedtagne budget (2013: 10,5 millioner euro, dvs. 87,3 %). Niveauet af forpligtede bevillinger, 

der blev fremført til 2015, var højt under afsnit II (administrationsudgifter) med ca. 

608 848 euro, dvs. 27,9 % (2013: 540 269 euro, dvs. 30,7 %) og var navnlig forbundet med 
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rådgivning og IT-konsulenttjenester, der var leveret i 2014, men endnu ikke faktureret, eller 

som endnu ikke var leveret i 2015. 

ANDRE BEMÆRKNINGER 

15. Kontorets personaleudskiftning er høj. 14 ansatte forlod kontoret i 2014, heraf fire på 

nøgleposter. Denne høje personaleudskiftning indebærer en betydelig risiko vedrørende 

opnåelsen af målene i det årlige og flerårige arbejdsprogram. 

16. Ifølge en afgørelse truffet af den administrerende direktør klassificeres deltagere i 

møder arrangeret af EASO i én af tre kategorier (A, B og C) med henblik på 

udgiftsgodtgørelser. I 2014 var de samlede godtgørelser til mødedeltagere 997 506 euro. 

Deltagere i kategori "A", som formodes at varetage en specifik opgave på møderne, får et 

fast beløb til godtgørelse af rejseudgifter og dagpenge, mens deltagere i kategori "B" kun får 

et fast beløb til godtgørelse af rejseudgifter. Deltagere i kategori "C" er ikke berettiget til 

nogen godtgørelse. Antallet af deltagere, der klassificeres som modtagere af kategori "A"-

godtgørelser, steg fra 61 % i 2013 til 69 % i 2014. Der foreligger ikke dokumentation som 

begrunder klassificeringen af deltagerne i de tre kategorier.  

OPFØLGNING PÅ DE SENESTE ÅRS BEMÆRKNINGER 

17. En oversigt over de korrigerende foranstaltninger, der er truffet som reaktion på de 

bemærkninger, Retten har fremsat de seneste år, vises i bilag I

 

. 

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Milan Martin CVIKL, medlem Revisionsretten, i 

Luxembourg på mødet den 8. september 2015. 

 På Revisionsrettens vegne 

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 Formand 
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Bilag I 

Opfølgning på sidste års bemærkninger 

År Rettens bemærkning 
Korrigerende foranstaltning 

(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke 
relevant) 

2012 Ti af de 16 standarder for intern kontrol er endnu ikke blevet implementeret fuldt ud. I gang 

2012 

Det er muligt at gøre ansættelsesprocedurerne mere gennemsigtige. Der var ikke noget bevis for, 
at vægtningen og de point, der skulle opnås for at komme til samtale og blive opført på 
reservelisten, var blevet fastsat, inden ansøgningerne blev gennemgået, eller at spørgsmålene til 
samtaler eller skriftlige prøver blev udfærdiget, inden ansøgningerne blev gennemgået. 

Ikke igangsat 

2013 Grundlaget for en periodisering af 40 000 euro vedrørende omkostningsgodtgørelser og andre 
godtgørelser til ansatte, der indtrådte i tjenesten i 2013, blev ikke fremlagt under revisionen. Ikke relevant 

2013 Ud af det samlede antal betalinger blev 446 (18 %) afholdt efter den tidsfrist, der er fastsat i 
finansforordningen. Forsinkelsen var i gennemsnit på 21 dage. Ikke igangsat 

2013 Seks af de 16 standarder for intern kontrol er endnu ikke blevet implementeret fuldt ud. I gang 

2013 

Kontoret vurderede sit budgetbehov for 2013 13 % for højt (2012: 32 %), og der blev kun indgået 
forpligtelser for 10,4 millioner euro ud af budgettet på 12 millioner euro. Fremførte bevillinger 
beløb sig til 2,5 millioner euro eller 24 % (2012: 65 %) af de samlede forpligtede bevillinger, hvoraf 
337 031 euro ikke var dækket af en retlig forpligtelse. Budgetplanlægningen kan stadig forbedres, 
men både overvurderingen af budgetbehovene og fremførslerne af forpligtede bevillinger er 
væsentligt lavere end sidste år. 

Ikke relevant 
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År Rettens bemærkning 
Korrigerende foranstaltning 

(Afsluttet/I gang/Ikke igangsat/Ikke 
relevant) 

2013 

Fremførsler af forpligtede bevillinger vedrører navnlig afsnit II (andre administrative udgifter) med 
540 269 euro, dvs. 31 % af de forpligtede bevillinger og afsnit III (operationelle aktiviteter) med 
1 841 798 euro (45 % af de forpligtede bevillinger). Det skyldes navnlig ikke modtagne fakturaer 
og/eller fakturaer betalt ved udgangen af året, eller at de pågældende tjenester ikke var blevet 
leveret. 

Ikke relevant 

2013 

Det er muligt at gøre ansættelsesprocedurerne mere gennemsigtige: Spørgsmålene til samtaler 
eller skriftlige prøver blev udfærdiget, efter at ansøgningerne var blevet gennemgået, hvilket øger 
risikoen for, at spørgsmålene er påvirket af de enkelte ansøgninger. Udvælgelseskomitéerne 
anvendte ikke altid et pointsystem for alle udvælgelseskriterier medtaget i stillingsopslagene. I den 
erklæring om interessekonflikt, udvalgsmedlemmerne skulle underskrive, anses kun et personligt 
forhold for at udgøre en interessekonflikt, og faglige forbindelser udelukkes eksplicit. I forbindelse 
med en specifik ansættelsesprocedure konstateredes der en uoverensstemmelse mellem et 
udvælgelseskriterium, der var anført i stillingsopslaget, og det tilsvarende udvælgelseskriterium 
angående antallet af år med godkendt erhvervserfaring. 

I gang 
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Bilag II 

Det Europæiske Asylstøttekontor, EASO 

(Valletta Harbour, Malta) 

Beføjelser og aktiviteter 

Unionens 
kompetenceområder 
i henhold til 
traktaten  
(Artikel 3 i traktaten 
om Den Europæiske 
Union og artikel 67, 
78 og 80 i traktaten 
om Den Europæiske 
Unions 
funktionsmåde) 

Unionen giver borgerne et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed 
uden indre grænser, hvor der er fri bevægelighed for personer, kombineret 
med passende foranstaltninger vedrørende kontrol ved de ydre grænser, 
asyl, indvandring og forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet. 
Unionen udformer en fælles politik for asyl, subsidiær beskyttelse og 
midlertidig beskyttelse med henblik på at tilbyde en passende status til 
enhver tredjelandsstatsborger, der har behov for international beskyttelse, 
og på at sikre overholdelse af non-refoulement-princippet. Denne politik 
skal være i overensstemmelse med Genèvekonventionen af 28. juli 1951, 
protokollen af 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling og andre relevante 
traktater. 
Med henblik herpå vedtages foranstaltninger vedrørende et fælles 
europæisk asylsystem, der omfatter en ensartet asylstatus for 
tredjelandsstatsborgere, der gælder i hele Unionen, en ensartet status for 
subsidiær beskyttelse for tredjelandsstatsborgere, der ikke har opnået 
europæisk asyl, men har behov for international beskyttelse, et fælles 
system, der tager sigte på midlertidig beskyttelse af fordrevne i tilfælde af 
massetilstrømning, fælles procedurer for tildeling og fratagelse af ensartet 
status for asyl eller subsidiær beskyttelse, kriterier og procedurer til 
bestemmelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af 
en ansøgning om asyl eller subsidiær beskyttelse, standarder for 
modtagelse af asylansøgere eller ansøgere om subsidiær beskyttelse, 
partnerskab og samarbejde med tredjelande for at styre tilstrømningen af 
personer, der ansøger om asyl eller subsidiær eller midlertidig beskyttelse. 
Hvis en eller flere medlemsstater står over for en nødsituation i form af en 
pludselig tilstrømning af tredjelandsstatsborgere, kan der vedtages 
midlertidige foranstaltninger til fordel for den eller de berørte 
medlemsstater. 
Unionens politik på asylområdet samt gennemførelsen heraf er underlagt 
princippet om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling mellem 
medlemsstaterne, herunder for så vidt angår de finansielle aspekter. 

Kontorets beføjelser 
(Europa-
Parlamentets og 
Rådets forordning 
(EF) nr. 439/2010 om 
oprettelse af et 
europæisk 
asylstøttekontor) 

Formål 
EASO bidrager til implementeringen af et fælles europæisk asylsystem. 
EASO har til formål at lette, koordinere og styrke det praktiske samarbejde 
mellem medlemsstaterne om de mange aspekter af asyl, f.eks. ved at yde 
praktisk og operationel støtte til medlemsstater, at yde operationel støtte 
til medlemsstater med særlige behov eller til medlemsstater, der er udsat 
for et særligt pres på deres asylsystemer, at yde videnskabelig og teknisk 
bistand i forbindelse med fastlæggelse af EU's politik og lovgivning på alle 
de områder, der har direkte eller indirekte indflydelse på asylspørgsmål. 
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Opgaver 
– Permanent støtte: støtte til og stimulering af en fælles kvalitet for 

asylprocessen gennem fælles uddannelse, et fælles europæisk 
uddannelsesprogram på asylområdet og fælles oplysninger om 
oprindelseslande. 

– Særlig støtte: skræddersyet støtte, kapacitetsopbygning, flytning, 
specifik støtte og særlige kvalitetskontrolprocesser. 

– Støtte i nødsituationer: skabelse af solidaritet med medlemsstater, der 
er udsatte for et særligt pres ved at sørge for midlertidig støtte og 
bistand til genopretning eller genopbygning af asylsystemet. 

– Støtte til information og analyse: udveksling og sammenkædning af 
oplysninger og data, analyse og vurdering: ikke alene ved at 
sammenligne og udveksle oplysninger, men også fælles tendensanalyser 
og fælles vurderinger 

– Støtte til tredjelande: støtte til den eksterne dimension, støtte til 
partnerskaber med tredjelande for at nå fælles løsninger, f.eks. gennem 
kapacitetsopbygning og programmer for regional beskyttelse, samt 
koordinering af medlemsstaternes aktioner vedrørende genbosættelse. 

Ledelse Bestyrelsen 
Sammensætning 
EASO's bestyrelse består af et medlem udpeget af hver medlemsstat, 
undtagen Danmark, to medlemmer udpeget af Europa-Kommissionen og en 
repræsentant for UNHCR uden stemmeret. Alle medlemmer af bestyrelsen 
udpeges på grundlag af deres erfaring, faglige ansvarlighed og kompetence 
på højt niveau på asylområdet. 
Danmark, Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz inviteres til at deltage i 
alle møder i bestyrelsen og andre relevante møder som observatører. 
Opgaver 
Bestyrelsens vigtigste opgaver i egenskab af støttekontorets planlægnings- 
og overvågningsorgan fremgår af artikel 29 i EASO-forordningen og 
omfatter udnævnelse af den administrerende direktør, vedtagelse af EASO's 
arbejdsprogram og årsrapport samt EASO's almindelige budget. Bestyrelsen 
har det overordnede ansvar for, at EASO udfører sine opgaver effektivt.  
Den administrerende direktør 
Den administrerende direktør, som varetager sit hverv i uafhængighed, er 
kontorets repræsentant i retlig henseende, og er blandt andet ansvarlig for 
den administrative ledelse af EASO og for at gennemføre 
arbejdsprogrammerne og de beslutninger, der træffes af bestyrelsen. 
EASO's administrerende direktør, Robert K. Visser, tiltrådte den 1. februar 
2011. Direktøren er udnævnt for en femårig periode, som kan fornyes en 
gang for yderligere tre år. 
Det rådgivende forum 
EASO har oprettet et rådgivende forum i overensstemmelse med artikel 51 i 
EASO-forordningen. Det rådgivende forum gør det muligt for EASO at 
opretholde en tæt dialog med civilsamfundsorganisationer og relevante 
kompetente organer. Det rådgivende forum udgør et middel til udveksling 
af oplysninger og samling af viden mellem EASO, 
civilsamfundsorganisationer og relevante kompetente organer på 
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asylområdet. I henhold til EASO-forordningen skal det rådgivende forum 
mødes mindst en gang om året. EASO har endvidere en årlig 
høringskalender med henblik på at organisere de forskellige 
høringsmetoder og -aktiviteter, dvs. ekspertmøder, workshops, seminarer 
og onlinehøringer. 
Intern revision 
Europa-Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS). 
Ekstern revision 
Den Europæiske Revisionsret. 
Dechargemyndighed 
Europa-Parlamentet efter henstilling fra Rådet. 

Kontorets disponible 
ressourcer i 2014 
(2013) 

Endeligt budget 
15 663 975 euro (12 millioner euro) 
Ansatte pr. 31. december 2014 
Godkendte stillinger (midlertidigt ansatte): 51 (45). Besatte stillinger: 
48 (44) 
Andre stillinger (kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter1): 
33 (32). Besatte stillinger: 31 (27) 
Stillinger i alt: 84 (77) 
Besatte stillinger: 792 (71), der varetager følgende opgaver: 
– operationelle opgaver: 45 (43) 
– administrative opgaver og støttefunktioner: 34 (28). 

Produkter og 
tjenesteydelser 
i 2014 

EASO's aktiviteter kan inddeles i fem fokusområder: permanent støtte, 
særlig støtte, støtte i nødsituationer, støtte til information og analyse og 
støtte til tredjelande. 
Permanent støtte: Med hensyn til uddannelse afholdt EASO 
13 uddannelsesseminarer for undervisere, organiserede 3 regionale 
uddannelsesevents, udviklede 1 nyt uddannelsesmodul og opdaterede 
4 allerede eksisterende moduler, udviklede 2 uddannelseshåndbøger og 
1 årlig uddannelsesrapport på grundlag af uddannelsescockpittet, 
organiserede det årlige didaktiske seminar (Annual Didactic Seminar) og 
1 uddannelsestilbud om møder med nationale kontaktpunkter og 
iværksatte processen med attestering af EASO-uddannelsessystemet. 
EASO's arbejde vedrørende kvalitet i asylprocesserne og -afgørelserne 
omfattede en tematisk kortlægning af adgangen til procedurer, 
identifikation af personer med særlige behov og særlige procedurer, 
udvikling af en publikation om kvalitetsværktøj til personinterview, 
organisering af 3 tematiske møder, 8 arbejdsgruppemøder og et møde med 
de nationale kontaktpunkter om kvalitet. Desuden styrkede EASO sit 
samarbejde med medlemmerne af domstole eller nævn, idet det 
organiserede en årlig konference og 3 ekspertmøder og udviklede et 
praktisk værktøj med henblik på kvalifikationsdirektivets artikel 15, litra c). 
På området menneskehandel koordinerede EASO fra oktober 2012 til 
oktober 2014 en rapport om fælles tiltag, "Joint Activities", udviklet af 
agenturerne på området retlige og indre anliggender med henblik på at 
håndtere menneskehandel og organiserede 1 ekspertmøde. 



4 

ADB057210DA04-15PP-CH049-15APCFIN-RAS-EASO_2014-TR.docx 8.9.2015 

EASO organiserede en praktisk samarbejdskonference om uledsagede 
mindreårige og 4 tematiske møder og igangsatte arbejdet på en publikation 
om opsporing af familie og evalueringen af EASO-publikationen "EASO age 
assessment practice in Europe". 
Med hensyn til oplysninger om hjemland (COI) videreudviklede EASO COI-
portalen, som betjente 580 aktive brugere, oprettede 4 nye specifikke COI-
netværk om Iran, Irak, Rusland og Afghanistan, organiserede 2 møder og 
4 uddannelsesevents for de nationale administratorer af den fælles portal, 
2 møder for det strategiske COI-netværk og 13 landespecifikke workshops 
og seminarer. Desuden fremstillede EASO 2 COI-rapporter (om henholdsvis 
Somalia og Tjetjenien) og en publikation om "Tools and tips for online COI 
research". 
Særlig støtte: Der blev ydet særlig støtte til Italien, inden for rammerne af 
gennemførelsen af den plan for særlig støtte, som startede i 2013, og - fra 
juni 2014 - til Cypern. EASO organiserede 6 pilotprojekter om fælles 
behandling af asylansøgninger og 6 møder om praktisk samarbejde om 
værktøjer til at yde støtte, beredskabsplanlægning, flytning og modtagelse. 
EASO deltog i det årlige forum om genbosætning og flytning, og der blev 
afsluttet en kortlægning af genbosætningscyklusser i medlemsstaterne. 
Herudover gennemførte EASO i samarbejde med andre interessenter 
8 aktioner inden for rammerne af Taskforcen vedrørende Middelhavet. 
Støtte i nødsituationer: EASO ydede støtte i nødsituationer til Grækenland 
og Bulgarien inden for rammerne af gennemførelsen af de respektive 
driftsplaner. EASO organiserede 2 møder for nationale kontaktpunkter i 
asylindsatsreserven. 
Støtte til information og analyse: EASO offentliggjorde sin årsrapport om 
asylsituationen i EU i 2013 med input fra ca. 40 interessenter. Hertil 
kommer, at EASO udviklede 3 kvartalsrapporter om asylsituationen, 
12 månedsrapporter om asylsituationen og 7 ad hoc-rapporter. Desuden 
organiserede EASO 2 møder med Group of Provision of Statistic (GPS), 
gennemførte fuldt ud trin II af sit tidlige varslings- og beredskabssystem og 
udviklede et forslag til trin III.  
Støtte til tredjelande: EASO påbegyndte gennemførelsen af sin EASO-
strategi for den eksterne dimension, navnlig via gennemførelse af et projekt 
om et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI) sammen 
med Jordan, Tunesien og Marokko. EASO etablerede et netværk for den 
eksterne dimension og organiserede 2 møder om praktisk samarbejde og 
oversatte et EASO-uddannelsesmodul til arabisk. 
Med hensyn til EASO's organisation og samarbejde med interessenter 
organiserede EASO 3 bestyrelsesmøder, vedtog 3 bestyrelsesafgørelser, 
underskrev en arbejdsaftale med eu-LISA, afholdt sit 4. møde i den 
rådgivende forum og hørte civilsamfundet om forskellige emner. I 2014 
varetog EASO formandskabet i netværket af RIA-agenturer, hvorunder EASO 
organiserede 3 kontaktgruppemøder og mødet mellem lederne af RIA-
agenturerne. Endelig styrkede EASO sin interne og eksterne 
kommunikation: Der blev vedtaget en kommunikationsstrategi, der blev 
regelmæssig udsendt pressemeddelelser og nyhedsbreve, og der blev 
afholdt en EASO-informationsdag i medlemsstaterne og i Europa-
Parlamentet.  
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I 2014 blev den eksterne evaluering af EASO lanceret. 
1 Pr. 31.12.2014 faldt antallet af godkendte stillinger for udstationerede nationale eksperter 

fra 14 til 12. 
2 Inklusive breve med tilbud om ansættelse forelagt pr. 31.12.2014. 
Kilde: Kontoret.  
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11. Kontoret har foretaget de nødvendige ændringer i budgetforvaltningssystemet for 

sidste del af 2015, jf. Rettens bemærkninger. 

12. EASO medgiver, at andelen af forsinkede betalinger er for stor, og arbejder aktivt på at 

afhjælpe årsagerne hertil. I anden halvdel af 2015 vil der blive truffet særlige 

foranstaltninger til væsentligt at nedbringe andelen af forsinkede betalinger ved 

regnskabsårets udløb. 

13-14. EASO vil fra andet kvartal af 2015 gennemgå sit årsbudget mindst to gange årligt for 

at forbedre sin budgetplanlægning og -gennemførelse og nedbringe antallet af 

uregelmæssige fremførelser ved regnskabsårets udløb. Ydermere indførte EASO i juni 2015 

et nyt format til en månedlig budgetstatusrapport, der rummer en målrettet analyse af 

faktorer med indvirkning på gennemførelsen af budgettet og forslag til rettidige udbedrende 

foranstaltninger henvendt til de anvisningsberettigede. Slutteligt er der planlagt interne 

workshopper om budgetgennemførelsen og den økonomiske forvaltning i tredje og fjerde 

kvartal, hvor også spørgsmål med relation til budgettets gennemførelse vil blive behandlet. 

Med denne kombination af forholdsregler forventer EASO at opnå kraftigt forbedrede 

resultater i forbindelse med budgetgennemførelsen i 2015. 

15. EASO har ansat afløsere for de medarbejdere, der aftrådte sidste år, og alle stillinger er 

eller forventes snarligt besat. Personalet betragtes som kontorets mest værdifulde aktiv, 

hvilket vil blive afspejlet i aktiviteter på området for menneskelige ressourcer. 

16. EASO noterer sig disse bemærkninger og vil drage omsorg for, at indbydelsesskrivelser 

fremover tydeligt gør rede for den gældende godtgørelseskategori. 

EASO forventer en meget høj grad af ekspertise og aktiv deltagelse i forbindelse med de 

tilrettelagte aktiviteter, hvilket fremgår af den tilhørende dokumentation og det årlige 

arbejdsprogram. En logisk følge af disse krav er, at det ofte er deltagere i kategori "A", som 

indbydes. 
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