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Inledning
01 Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo, nedan kallat stödkontoret) ligger i
Valletta och inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 439/2010 1 för att det praktiska samarbetet i asylfrågor skulle stärkas och för att
medlemsstaterna skulle få hjälp att uppfylla sina europeiska och internationella
skyldigheter att ge skydd till människor som är i behov av det. Sedan 2015 har
stödkontoret gett stöd till Grekland och Italien med anledning av flyktingkrisen.

02 Stödkontorets förvaltning av insatser i samband med flyktingkrisen är

decentraliserad, och sker på flera regionala kontor i Italien och Grekland, och från och
med 2018 i Cypern. Decentraliseringen innebär ytterligare en stor utmaning för att
genomföra insatser i enlighet med den tillämpliga rättsliga ramen.

03 Vid utförandet av sin verksamhet är Easo relativt beroende av medlemsstaternas

samarbete, till exempel när det gäller antalet nationella experter som ställs till
förfogande som en del av reserven för asylinsatser (i enlighet med artikel 15 i Easos
inrättandeförordning). På grund av det begränsade antal sådana nationella experter
som ställts till förfogande använder sig Easo också av tillfälliga arbetstagare för
utförandet av operativa stödtjänster i praktiken.

04 Sedan 2018 har Easo lagt ner betydande arbete på att förbättra sina interna
kontrollsystem och lyckats förbättra sina styrprocesser avsevärt.

05 Under 2019 har Easo återinrättat en intern rättstjänst. Stödkontoret rekryterade

sin första efterhandskontrollant och har inrättat en ny tjänst för intern kontroll och
efterhandskontroll. Easo har också vidtagit åtgärder för att anslå tillräckliga resurser
för rekrytering och se till att rekryteringen går snabbare. Dessutom har stödkontoret
vidtagit korrigerande åtgärder för att förebygga betalningsförseningar. Dessa åtgärder
har minskat andelen sena betalningar avsevärt.
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06 Figur 1 visar nyckeltal för stödkontoret2.
Figur 1: Nyckeltal för stödkontoret
Personalstyrka (den 31 december)**

Budget (miljoner euro)*

2019
2018

296

118
106

207

*

Budgetsiffrorna bygger på samtliga disponibla betalningsbemyndiganden under budgetåret.

**

I personalstyrkan inräknas EU-tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda av EU samt
utstationerade nationella experter, men inte tillfälliga arbetstagare och konsulter.

Källa: Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2018 och Europeiska unionens
preliminära konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2019; uppgifter om personalstyrkan från
stödkontoret.

Information till stöd för revisionsförklaringen

07 I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, en direkt

granskning av transaktioner och en bedömning av nyckelkontroller i stödkontorets
system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras med revisionsbevis från andra
revisorers arbete och en analys av uppgifter från stödkontorets ledning.
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Ytterligare information om stödkontorets behörighet och verksamhet finns på dess
webbplats: www.easo.europa.eu.

4

Revisionsrättens revisionsförklaring till Europaparlamentet och
rådet – oberoende revisorns rapport

Uttalande
08 Vi har granskat
a)

stödkontorets räkenskaper, som består av årsredovisningen 3 och rapporterna
om budgetgenomförandet 4 för det budgetår som slutade den 31 december
2019,

b)

lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för
räkenskaperna,

i enlighet med bestämmelserna i artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt (EUF-fördraget).

Räkenskapernas tillförlitlighet
Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

09 Vi anser att stödkontorets räkenskaper för det år som slutade den 31

december 2019 i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av dess
finansiella ställning per den 31 december 2019, det finansiella resultatet,
kassaflödena och förändringar i nettotillgångarna för det budgetår som slutade
detta datum i enlighet med dess budgetförordning och de redovisningsregler som
antagits av kommissionens räkenskapsförare. De baseras på internationellt
vedertagna redovisningsstandarder för den offentliga sektorn.
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Årsredovisningen består av balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen,
sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de
viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.

4

Rapporterna om budgetgenomförandet består av den rapportering som utgör en
sammanställning av budgettransaktionerna och de förklarande noterna.
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Lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger
till grund för räkenskaperna
Intäkter
Uttalande om lagligheten och korrektheten i de intäkter som ligger till grund för
räkenskaperna

10 Vi anser att de intäkter som ligger till grund för räkenskaperna för det år som
slutade den 31 december 2019 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Betalningar
Grund för ett uttalande med reservation om lagligheten och korrektheten i de
betalningar som ligger till grund för räkenskaperna

11 I revisionsrättens årsrapport om Easo för budgetåret 2018 var slutsatsen att
Easos upphandlingsförfaranden för tillfälliga arbetstagare i Italien var oriktiga.
Därför är de betalningar som Easo gjorde under 2019 enligt detta avtal som
undertecknades av Easo 2018, vilka uppgick till 13 605 298 euro, oriktiga.
Vi noterar att Easo införde korrigerande åtgärder för att komma till rätta med
dessa oriktigheter 2019.

12 I revisionsrättens årsrapporter om Easo för budgetåren 2016 och 2017 drogs
även slutsatsen att Easos upphandlingsförfaranden för tillfälliga arbetstagare i
Grekland och för Easos hyrda lokaler i Lesbos hade varit oriktiga. Således är även
de betalningar oriktiga som Easo gjorde under 2019 enligt de avtal som ingicks
efter dessa upphandlingsförfaranden från 2016 och 2017. Dessa betalningar
uppgick till 188 394 respektive 74 885 euro.
Vi noterar att när det gäller upphandlingsförfaranden för tillfälliga arbetstagare i
Grekland ska inga fler betalningar göras. Vidare har Easo vidtagit korrigerande
åtgärder och tecknade ett nytt ramavtal för tillfälliga tjänster i mars 2018.

13 Vid urvalet av externa experter ska Easo följa principen om likabehandling

som anges i artikel 237 i budgetförordningen. Easo hade upprättat en förteckning
över externa experter på flera expertområden utifrån en inbjudan att anmäla
intresse som varit öppen sedan 2015. Vi granskade fem fall. I dessa fall
konstaterade vi att det systematiskt saknades en säker verifieringskedja (enligt
artikel 36.3 i budgetförordningen) i urvalsförfarandena för kontrakten med de
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externa experterna. Framför allt fann vi inga bevis på att experter hade utsetts för
uppgifter utifrån på förhand fastställda urvalskriterier för uppgifterna där deras
meriter bedömdes i förhållande till andra potentiella sökandes meriter. De
betalningar som Easo gjorde till dessa experter under 2019, och som uppgick till
111 304 euro, är således också oriktiga.

14 Det totala beloppet av oriktiga utbetalningar som Easo gjorde under 2019 var
13 979 880 euro (varav 13 868 576 euro hör samman med oriktiga förfaranden
2016–2018). Det motsvarar 14,6 % av alla betalningar som Easo gjorde under
2019. Dessa oriktiga belopp överskrider den väsentlighetströskel som fastställts
för revisionen.
Uttalande med reservation om lagligheten och korrektheten i de betalningar
som ligger till grund för räkenskaperna

15 Vi anser att de betalningar som ligger till grund för räkenskaperna för det

budgetår som slutade den 31 december 2019, med undantag för de aspekter som
beskrivs under rubriken ”Underlag för ett uttalande med reservation om
lagligheten och korrektheten i de betalningar som ligger till grund för
räkenskaperna”, i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

Grund för uttalandena

16 Vi utförde vår revision i enlighet med de internationella revisionsstandarder

(ISA) och etiska riktlinjer som fastställts av IFAC och de internationella standarder
för högre revisionsorgan (Issai) som fastställts av Intosai. I avsnittet om revisorns
ansvar nedan beskrivs vilket ansvar vi har enligt dessa standarder. Vi är
oberoende, i överensstämmelse med de etiska riktlinjer för yrkesutövande
revisorer som utfärdats av International Ethics Standards Board for Accountants
(IESBA:s etikkod) och de etiska krav som är relevanta för vår revision, och vi har
fullgjort vårt etiska ansvar i övrigt i enlighet med dessa krav och IESBA:s etikkod. Vi
anser att vi har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis till stöd för
vårt uttalande.

Ledningens och styrelsens ansvar

17 I enlighet med artiklarna 310–325 i EUF-fördraget och stödkontorets

budgetförordning ansvarar ledningen för att upprätta och lägga fram
räkenskaperna på grundval av internationellt vedertagna redovisningsstandarder
för den offentliga sektorn och för att de underliggande transaktionerna är lagliga
och korrekta. I detta ingår att utforma, införa och upprätthålla den internkontroll
som är relevant när det gäller att upprätta och lägga fram årsredovisningar som
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inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller fel. Stödkontorets ledning ska också se till att de verksamheter, ekonomiska
transaktioner och uppgifter som presenteras i årsredovisningen uppfyller de
officiella kraven i regelverket. Stödkontorets ledning har det slutliga ansvaret för
att de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna är lagliga och korrekta.

18 När räkenskaperna upprättas är det ledningens ansvar att bedöma

stödkontorets förmåga att fortsätta verksamheten. Den ska upplysa om alla frågor
som påverkar stödkontorets status när det gäller fortsatt drift och använda
antagandet om fortsatt drift som grund för räkenskaperna, såvida ledningen inte
har för avsikt att antingen avveckla enheten eller att upphöra med verksamheten
eller inte har något annat realistiskt alternativ än att göra något av detta.

19 Styrelsen ansvarar för tillsynen över stödkontorets process för finansiell
rapportering.

Revisorns ansvar för revisionen av räkenskaperna och de
underliggande transaktionerna

20 Vårt mål är att uppnå rimlig säkerhet om huruvida stödkontorets

räkenskaper innehåller väsentliga felaktigheter och huruvida de underliggande
transaktionerna är lagliga och korrekta samt att på grundval av revisionen lämna
revisionsförklaringar om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande
transaktionernas laglighet och korrekthet till Europaparlamentet och rådet eller
andra ansvarsfrihetsbeviljande myndigheter. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet men ingen garanti för att väsentliga felaktigheter eller bristande
efterlevnad alltid upptäcks vid revisionen. Dessa kan ha sin grund i oegentligheter
eller fel och betraktas som väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
räkenskaperna.

21 När det gäller intäkter granskar vi bidragen från kommissionen eller

samarbetsländerna och bedömer stödkontorets förfaranden för att ta ut avgifter
och uppbära eventuella andra intäkter.

22 När det gäller kostnader granskar vi betalningstransaktioner när kostnaderna

har uppkommit, bokförts och godkänts. Revisionen omfattar alla betalningar (även
dem som avser inköp av tillgångar) som inte är förskott vid den tidpunkt de görs.
Förskott granskas när mottagarna av medel har lämnat underlag som visar att de
använts på rätt sätt och stödkontoret har godkänt underlagen och reglerat
förskottsbetalningen, antingen samma år eller senare.
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23 I enlighet med ISA och Issai tillämpar vi vårt professionella omdöme och är
professionellt skeptiska under hela revisionen. Vi gör också följande:
o

Identifierar och bedömer riskerna för att det finns väsentliga felaktigheter i
räkenskaperna och för att de underliggande transaktionerna i väsentlig
utsträckning inte följer Europeiska unionens rättsliga ram, vare sig det beror
på oegentligheter eller fel, utformar och utför granskningsåtgärder för att
hantera dessa risker och inhämtar tillräckliga och ändamålsenliga
revisionsbevis till stöd för våra uttalanden. Risken för att väsentliga
felaktigheter eller väsentlig bristande efterlevnad som beror på
oegentligheter inte upptäcks är större än om de beror på fel, eftersom det vid
oegentligheter kan handla om maskopi, förfalskning eller uppsåtlig
underlåtenhet eller att man har satt sig över den interna kontrollen.

o

Skaffar oss en förståelse av de interna kontroller som är relevanta för
revisionen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i de interna kontrollerna.

o

Utvärderar ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts
och rimligheten i ledningens uppskattningar i redovisningen och därmed
sammanhängande upplysningar.

o

Kommer, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, fram till en slutsats om
huruvida ledningens användning av antagandet om fortsatt drift är riktig och
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
stödkontorets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi kommer fram till
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, är vi skyldiga att hänvisa till
därmed sammanhängande upplysningar i räkenskaperna i vår
granskningsrapport eller, om upplysningarna inte är korrekta, modifiera vårt
uttalande. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som vi har inhämtat
fram till datumet för vår granskningsrapport. Men framtida händelser eller
förhållanden kan förorsaka att enheten inte längre kan fortsätta
verksamheten.

o

Utvärderar räkenskapernas och de tillhörande upplysningarnas övergripande
presentation, struktur och innehåll, och om räkenskaperna återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som gör att en
rättvisande bild erhålls.

o

Inhämtar tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende
stödkontorets finansiella information för att kunna göra ett uttalande om
räkenskaperna och de underliggande transaktionerna. Vi är ansvariga för
styrningen, övervakningen och utförandet av revisionen. Vi är ensamma
ansvariga för vårt revisionsuttalande.
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o

Vi har, i tillämpliga fall, beaktat det revisionsarbete som en oberoende extern
revisor har utfört avseende stödkontorets räkenskaper i enlighet med
artikel 70.6 i EU:s budgetförordning.

Vi informerar ledningen om bland annat revisionens planerade inriktning och
omfattning samt tidpunkt för revisionen och viktiga granskningsresultat,
inbegripet betydande brister i de interna kontrollerna som vi har identifierat
under vår revision. Bland de förhållanden som vi har informerat stödkontoret om
fastställer vi vilka som var av störst betydelse vid vår revision av räkenskaperna för
den aktuella perioden och som därför utgör områden av särskild betydelse för
revisionen. Vi beskriver dessa förhållanden i vår granskningsrapport, såvida inte
lagstiftning eller förordningar förbjuder offentliggörande av upplysningarna i
fråga, eller vi, under synnerligen ovanliga omständigheter, beslutar att inte
informera om ett förhållande i vår rapport därför att de negativa konsekvenserna
av det rimligen kan förväntas bli större än fördelarna för allmänintresset med
offentliggörandet.

Uppföljning av tidigare års iakttagelser

24 En översikt över de åtgärder som har vidtagits som en reaktion på
revisionsrättens iakttagelser från tidigare år finns i bilagan.

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Alex
Brenninkmeijer som ordförande, i Luxemburg den 22 september 2020.
För revisionsrätten

Klaus-Heiner Lehne
ordförande

Bilaga – Uppföljning av tidigare års iakttagelser
År
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Revisionsrättens iakttagelser

Åtgärder som vidtagits som en reaktion på
revisionsrättens iakttagelser
(Har genomförts/Pågår/Har inte
genomförts/Ej tillämpligt)

2013 och 2014

Ett stort antal betalningar gjordes efter de tidsgränser som anges i
budgetförordningen.

Har genomförts

2017

Trots upprepade försök lyckades inte Easo rekrytera tillräckligt med
personal.

Pågår 5

2017

Easo hade problem att behålla personal.

Har genomförts

2017

Det fanns ingen internrevisionsfunktion.

Pågår

2017

Easo har ingen intern rättstjänst och saknar en systematisk process för
intern kontroll av sina juridiska dokument. Stödkontoret lägger ut
merparten av sina juridiska ärenden men det finns inga tydliga interna
beslut om eller riktlinjer för hur detta ska ske.

Målen i tjänsteförteckningen för 2017 and 2018 har uppnåtts. 2019 pågår.

Har genomförts

År

Revisionsrättens iakttagelser

Åtgärder som vidtagits som en reaktion på
revisionsrättens iakttagelser
(Har genomförts/Pågår/Har inte
genomförts/Ej tillämpligt)

2017

Övervakningen av kontrakt var dålig när det gällde efterlevnaden av
nationella regler om tillfällig arbetskraft.

Revisionsrätten beaktar att det finns ett
pågående mål vid EU-domstolen som tar
upp flera frågor kring tillämpningen av
Europaparlamentets och rådets direktiv
2008/104/EG av den 19 november 2008 om
arbetstagare som hyrs ut av
bemanningsföretag. Eftersom EUdomstolens svar på dessa frågor kan
påverka revisionsrättens ståndpunkt i fråga
om centrumets användning av tillfälliga
arbetstagare, gör revisionsrätten inga
uppföljningar av tidigare års iakttagelser på
detta område till dess att EU-domstolen
meddelat sitt avgörande.

2017

Det fanns väsentliga brister i kontrollen av tidkort och oriktigheter.

Har genomförts

2017

Under 2017 konstaterade vi att Easos förfaranden för att övervaka
reserelaterade utgifter var bristfälliga. Framför allt begärde man sällan
styrkande handlingar. Easo gör en intern undersökning av denna fråga.

Pågår

År

Revisionsrättens iakttagelser

Åtgärder som vidtagits som en reaktion på
revisionsrättens iakttagelser
(Har genomförts/Pågår/Har inte
genomförts/Ej tillämpligt)

2017

Det fanns betydande brister på följande områden: utformningen av
anbudsspecifikationer, upphandlingsförfaranden som följts,
fastställandet av tidsfrister för inlämning av anbud, metoderna för
utvärdering och tilldelning, förlängningar av kontrakt, genomförandet
av kontrakt och kontrollen av tillhandahållna tjänster.

Har genomförts

2017

Det fanns betydande brister på följande områden: behovsbedömning,
valet av kontraktstyp och ändringar av kontrakt.

Pågår

2018

Kontrakt med it-företag hade formulerats på ett sätt som skulle kunna
innebära att personal från bemanningsföretag ställs till förfogande, och
inte att tydligt definierade it-tjänster eller it-produkter tillhandahålls.
Detta skulle strida mot EU:s tjänsteföreskrifter och EU:s sociala och
arbetsrättsliga bestämmelser. Easo bör se till att kontrakt är utformade
på ett sätt som förhindrar oklarheter när det gäller tillhandahållandet
av it-tjänster respektive tillfällig arbetskraft.

Pågår

År

Revisionsrättens iakttagelser

Åtgärder som vidtagits som en reaktion på
revisionsrättens iakttagelser
(Har genomförts/Pågår/Har inte
genomförts/Ej tillämpligt)

2018

Upphandlingsförfarandet för att upprätta ramavtal för
tillhandahållande av tillfälliga arbetstagare i Italien följde inte principen
om sund konkurrens på grund av stora misstag i de tekniska
specifikationerna och den tillhörande förhandlingen. Easo bör strikt
tillämpa EU:s regler för offentlig upphandling.

Har genomförts

2018

I handlingsplanen för styrningen av Easo fanns en bedömning av
genomförandet av Easos normer för internkontroll. Vid bedömningen
framkom stora brister och stor ineffektivitet när det gällde merparten
av normerna för internkontroll och bedömningskriterierna.

Pågår

2018

Easo bör fastställa ändamålsenliga efterhandskontroller.

Pågår

2018

Easo saknade ett systematiskt förfarande för intern genomgång av
juridiska dokument och vi noterade flera inkonsekvenser i de juridiska
aspekterna av förfaranden för offentlig upphandling. Easo bör inrätta
en intern rättstjänst samt ett ändamålsenligt system för hantering av
juridiska förfaranden och dokument.

Har genomförts

2018

Easo bör fastställa en ändamålsenlig policy för känsliga befattningar.

Har genomförts

År

Revisionsrättens iakttagelser

2018

Easo bör fastställa en ändamålsenlig policy för förvaltning av hyrda
lokaler och tillhörande tjänster.

2018

Det faktum att de första årsbudgetarna var begränsade och att Easos
budget saknar reserver för oförutsedda utgifter för att finansiera
oförutsedda brådskande operativa behov ledde till budgetosäkerhet
och hindrade krisplaneringen. Easo bör i samråd med kommissionen
och budgetmyndigheten fortsätta åtgärda den här typen av
budgetbegränsningar.

Åtgärder som vidtagits som en reaktion på
revisionsrättens iakttagelser
(Har genomförts/Pågår/Har inte
genomförts/Ej tillämpligt)
Pågår

Ej tillämpligt

Stödkontorets svar
11. Easo har redan godtagit revisionsrättens iakttagelse avseende 2018.
Revisionsrätten har informerats om att Easo, efter att stödkontorets nya verkställande
direktör tillsatts i juni 2019 och efter att revisionsrättens rapport offentliggjorts i
oktober 2019, omedelbart började vidta korrigerande åtgärder genom att
• avsluta ramavtalet,
• lansera ett nytt upphandlingsförfarande för tjänster för arbetstagare som hyrs ut av
bemanningsföretag i Italien,
• kraftigt skära ned på antalet arbetstagare vid Easo som hyrs ut av bemanningsföretag
för utplacering i Italien och samtidigt säkerställa verksamhetskontinuiteten i insatser
på fältet i samarbete med den italienska regeringen,
• utfärda ytterligare en uppmaning att inkomma med intresseanmälan för
medlemsstaternas experter, om möjligt med hjälp av alternativa tillvägagångssätt för
utplacering av experter, under hela perioden fram till att ett nytt ramavtal ingicks i
december 2019.
Easo var tvunget att säkerställa en rimlig grad av verksamhetskontinuitet för
åtminstone en del av de viktiga stödåtgärderna i Italien. Vi kunde därför inte
omedelbart avbryta genomförandet av det befintliga ramavtalet (och de specifika
avtalen) förrän de korrigerande åtgärderna hade vidtagits.

12. Easo har redan godtagit denna iakttagelse från revisionsrätten för de tidigare
nämnda åren före 2019. Vi vill betona att ramavtalet för tillhandahållande av tillfälliga
tjänster i Grekland som ingicks genom ett undantagsförfarande avslutades under 2018.
Det belopp som betalades under 2019 inom ramen för detta ramavtal avser den
ersättning som Easo fick betala för att avsluta detta avtal. Dessa betalningar var
snarare en följd av de korrigerande åtgärder som Easo vidtog för att säkerställa
korrektheten.
Sedan mars 2018 genomför Easo ett nytt ramavtal för analoga tjänster.

13. Easo noterar denna iakttagelse från revisionsrätten.

Easo hanterar experterna i enlighet med Europeiska kommissionens ”Interpretative
note on the procedure applicable to the use and selection of outside experts”
(offentliggjord på Budgweb).
Texten till uppmaningen att inkomma med intresseanmälan bygger på den tillämpliga
rättsliga ramen och beskrivs mer utförligt (för interna ändamål) i det administrativa
cirkuläret om hantering av uppmaningen att inkomma med intresseanmälan för
externa experter (ref: EASO/DOA/2018/441).
Noteringen i ärendehandlingarna vad gäller valet av en eller flera specifika experter för
en uppgift har här ett dubbelt syfte: som motivering för beslutet att välja en expert
från den upprättade listan över skälet eller skälen till att just denna expert ansågs
(mest) lämpad, och som verifieringskedja.
Slutligen offentliggjorde Easo en ny uppmaning att inkomma med intresseanmälan
under 2020. Enligt denna kommer det nya förfarandet att upprättas för att beakta
iakttagelserna och förbättra motiveringen till valet av en viss expert jämfört med de
andra experterna på listan.

14. Easo noterar denna iakttagelse från revisionsrätten. Easo vill också upprepa att
betalningarna avseende ramavtalet för arbetstagare som hyrs ut av
bemanningsföretag i Italien var nödvändiga med tanke på de operativa behoven
bakom EU:s åtagande att tillhandahålla krisstöd till Italien.
Samtidigt som Easo förstår grunden till uttalandet med reservation anser vi att det
operativa sammanhanget kunde ha mildrat revisionsrättens bedömning. Samtidigt
bekräftar dock Easo sitt åtagande för kontinuerliga förbättringar.
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