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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 den roll som Europeiska unionens byrå för grundläggande 
rättigheter (nedan kallad FRA eller byrån) spelar för att bidra till skyddet av de 
grundläggande rättigheterna för människor som bor i unionen. Parlamentet betonar 
betydelsen av byråns studier och yttranden för utvecklingen av unionens lagstiftning.

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 noterar den stabila budgeten på 
23 miljoner EUR och den svaga personalökningen från 108 till 110 under 2018.

3. Europaparlamentet noterar byråns interna omstrukturering under 2018 i syfte att öka 
stödet till avdelningarna och stärka byråns resultat. 

4. Europaparlamentet beklagar att andelen överföringar av åtagandebemyndiganden för 
operativa utgifter återigen var mycket hög, 70 % eller 4,9 miljoner EUR, vilket är 
samma procentandel som för 2017. Parlamentet konstaterar att dessa förseningar 
återspeglar arten av byråns verksamhet, särskilt finansieringen av studier som sträcker 
sig över flera månader och ofta pågår från ett år till ett annat. Parlamentet välkomnar 
att byrån har infört planeringsförfaranden för att övervaka tidsfördröjningen mellan 
undertecknandet av kontrakt, leveranser och betalningar, men håller med 
revisionsrätten om att byrån  bör förbättra sin budgetplanering ytterligare, även genom 
införandet av differentierade budgetanslag.

5. Europaparlamentet noterar att revisionsrätten har identifierat en horisontell trend inom 
byråerna när det gäller användningen av extern personal för tillhandahållande av 
it-konsulttjänster. Parlamentet kräver att detta beroende av extern rekrytering på detta 
viktiga område åtgärdas. Parlamentet noterar emellertid de ansträngningar som byrån 
gjort för att säkra en balanserad geografisk fördelning i samband med rekryteringen av 
kvalificerade sökande för olika uppgifter, med tanke på svårigheterna att rekrytera rätt 
sökande för vissa profiler. 

6. Europaparlamentet välkomnar de framsteg som byrån har gjort när det gäller 
revisionsrättens rekommendationer. Parlamentet uppmanar byrån att öka sina 
ansträngningar avseende de kvarstående rekommendationerna, nämligen införandet av 
e-upphandling och e-inlämning, färre budgetöverföringar och upphandling av studier. 

7. Europaparlamentet anser när det gäller upphandling av studier att budgetbegränsningar 
inte får leda till att förfarandena för offentlig upphandling inte ger något resultat. 
Parlamentet anser att byråns åtagande att överväga att bedriva 
marknadsundersökningar innan anbudsförfaranden inleds, att vid behov se över de 
tekniska kraven och att om möjligt omvärdera prioriteringen av de studier som ska 
genomföras är ett steg i rätt riktning för att göra upphandlingsförfarandena mer 
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framgångsrika i framtiden.


