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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst er nogmaals op dat het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten 
(hierna “het Bureau”) een belangrijke rol speelt bij het waarborgen van de bescherming 
van de grondrechten van de inwoners van de Unie; onderstreept met name de waarde 
van de studies en adviezen van het Bureau voor de ontwikkeling van de wetgeving van 
de Unie;

2. is ingenomen met de verklaring van de Rekenkamer dat de onderliggende verrichtingen 
bij de jaarrekening van het Bureau voor het begrotingsjaar 2018 op alle materiële 
punten wettig en regelmatig zijn en dat de financiële situatie van het Bureau op 
31 december 2018 correct is weergegeven; neemt kennis van de stabiele begroting van 
23 miljoen EUR en de kleine toename van het aantal personeelsleden in 2018 van 108 
naar 110 personeelsleden;

3. neemt kennis van de interne herstructurering van het Bureau in 2018 ter bevordering 
van de ondersteuning tussen de verschillende afdelingen en ter verbetering van de 
prestaties van het Bureau; 

4. betreurt dat het percentage overdrachten van vastleggingen voor beleidsuitgaven 
wederom zeer hoog was, namelijk 70 % oftewel 4,9 miljoen EUR, en in feite op 
hetzelfde niveau lag als in 2017; onderkent dat deze vertragingen voortvloeien uit de 
aard van de werkzaamheden van het Bureau, en in het bijzonder uit de financiering van 
studies die zich over vele maanden, en vaak tot het volgende jaar, uitstrekken; is 
verheugd dat het Bureau planningsprocedures heeft ingevoerd om toezicht te kunnen 
houden op vertragingen tussen de ondertekening van contracten, en de leveringen en 
betalingen, maar is net als de Rekenkamer van oordeel dat het Bureau zijn financiële 
planning verder moet verbeteren door bijvoorbeeld gesplitste kredieten in te voeren;

5. merkt op dat de Rekenkamer een horizontale trend heeft vastgesteld bij de 
agentschappen met betrekking tot het gebruik van extern personeel dat voor 
adviesfuncties op het gebied van IT is ingehuurd; dringt erop aan dat deze 
afhankelijkheid van externe aanwerving op dit belangrijke gebied wordt aangepakt; 
neemt kennis van de inspanningen die het Bureau heeft geleverd om bij de aanwerving 
van gekwalificeerde kandidaten voor verscheidene functies een evenwicht aan te 
brengen wat de geografische verdeling betreft, aangezien het niet eenvoudig was om 
voor bepaalde profielen geschikte kandidaten aan te werven; 

6. is ingenomen met de vooruitgang die het Bureau heeft geboekt met betrekking tot de 
aanbevelingen van de Rekenkamer; verzoekt het Bureau zijn inspanningen met 
betrekking tot de resterende aanbevelingen op te voeren, dat wil zeggen op het vlak van 
de invoering van elektronische aanbestedingen en inschrijvingen, de verlaging van de 
begrotingsoverdrachten en de aanbesteding van studies; 

7. beaamt dat begrotingsbeperkingen het slagen van openbare-aanbestedingsprocedures 
niet in de weg mogen staan; is van oordeel dat de toezegging van het Bureau om te 
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overwegen marktonderzoek te verrichten alvorens een aanbesteding te doen teneinde in 
voorkomend geval de technische vereisten te herzien en indien nodig de prioriteit van 
de uit te voeren studies nogmaals onder de loep te nemen, in de toekomst kan bijdragen 
aan de bevordering van het slagingspercentage van aanbestedingsprocedures.


