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FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer 
Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. gør på ny opmærksom på den rolle, som Den Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder ("agenturet") spiller med hensyn til at bidrage til at sikre 
beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder for personer, der bor i Unionen; minder 
om agenturets betydning for at fremme overvejelserne om en passende balance mellem 
sikkerhed og grundlæggende rettigheder; fremhæver navnlig betydningen af agenturets 
undersøgelser og udtalelser for udviklingen i EU-lovgivningen;

2. glæder sig over, at Revisionsretten har erklæret, at de transaktioner, der ligger til grund 
for agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2018, i alt væsentligt er lovlige og formelt 
rigtige, og at regnskabet giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 
31. december 2018; beklager, at agenturets budget på 23 mio. EUR ikke steg i 2018, og 
noterer sig den lille stigning i antallet af medarbejdere fra 108 til 110 i 2018;

3. bifalder agenturets interne omstrukturering i 2018 med det formål at øge støtten på 
tværs af afdelingerne og styrke agenturets resultater;

4. beklager, at niveauet for fremførsler af forpligtede bevillinger til aktionsudgifter fortsat 
var højt med 70 % eller 4,9 mio. EUR, hvilket er den samme procentdel som i 2017; 
anerkender, at forsinkelserne afspejler arten af agenturets aktiviteter, navnlig 
finansieringen af undersøgelser, der strækker sig over flere måneder, ofte ud over 
regnskabsårets udgang; glæder sig over, at agenturet har indført planlægningsprocedurer 
til overvågning af forsinkelser mellem kontraktunderskrivelse, leverance og betaling, 
men er enig med Revisionsretten i, at agenturet bør forbedre sin økonomiske 
planlægning yderligere, herunder ved eventuelt at indføre opdelte bevillinger;

5. bemærker, at Revisionsretten har konstateret en tværgående tendens i agenturerne til at 
bruge eksternt personale ansat i IT-konsulentroller; opfordrer til, at der gøres noget ved 
afhængigheden af ekstern rekruttering på dette vigtige område; glæder sig over den 
indsats, som agenturet har ydet for at skabe balance i den geografiske fordeling i 
forbindelse med ansættelsen af kvalificerede kandidater i forskellige stillinger under 
hensyntagen til de vanskeligheder, det har haft med at ansætte de rette kandidater til 
visse profiler;

6. glæder sig over de fremskridt, som agenturet har gjort med hensyn til at øge antallet af 
kvindelige medlemmer af de styrende organer og nå det mål, som Parlamentet har 
fastsat i sin beslutning af 13. marts 2012 om ligestilling mellem kvinder og mænd i Den 
Europæiske Union – 2011, nemlig mindst 40 % kvindelige medlemmer af de styrende 
organer inden 2020;

7. glæder sig over de fremskridt, agenturet har gjort hvad angår opfølgning på 
Revisionsrettens anbefalinger; opfordrer agenturet til at styrke sin indsats for så vidt 
angår de udestående anbefalinger, navnlig vedrørende indførelsen af e-tendering og e-
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submission, nedbringelse af niveauet af fremførsler og indkøb af undersøgelser; 

8. bekræfter for så vidt angår indkøb af undersøgelser, at budgetmæssige begrænsninger 
ikke bør føre til mislykkede udbudsprocedurer; mener, at agenturets engagement med 
hensyn til at overveje at gennemføre markedsundersøgelser forud for iværksættelsen af 
udbud, til om nødvendigt at genoverveje de tekniske krav og til om muligt at revurdere 
prioriteringen af de undersøgelser, der skal gennemføres, er et skridt i den rigtige 
retning med hensyn til at forbedre udbudsprocedurernes resultater i fremtiden;

9. tilskynder agenturet til at intensivere sit samarbejde med internationale organisationer, 
som f.eks. Europarådet og De Forenede Nationer, med henblik på at finde og udnytte 
synergier, når det er muligt;

10. anerkender den komplekse karakter af de undersøgelser, agenturet gennemfører, som 
omfatter lovgivning og praksis i alle medlemsstater; fremhæver værdien af disse 
undersøgelser og udtalelser for udviklingen af EU-retsakter og betydningen af, at der 
stilles tilstrækkelige finansielle midler til rådighed for agenturet til at sætte det i stand 
til at udføre sine opgaver bedre; glæder sig over agenturets vedvarende forskning i og 
rapportering om alle former for forskelsbehandling inden for Unionen, som bidrager til 
at forbedre inklusionsstrategierne og de dermed forbundne politikker i Unionen og 
medlemsstaterne; glæder sig navnlig over agenturets engagement i at beskytte sårbare 
grupper ved at gennemføre særlige undersøgelser, som f.eks. rapporterne om retten til 
en uafhængig tilværelse for personer med handicap, social inklusion af unge romaer og 
racediskrimination og racistisk kriminalitet mod personer af afrikansk afstamning; 
beklager, at agenturets nuværende mandat begrænser dets handlemuligheder og dets 
mulighed for at iværksætte undersøgelser inden for visse tematiske områder; 
understreger, at agenturets ansvarsområde bør udvides, så det omfatter alle rettigheder, 
der er beskyttet af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, 
herunder spørgsmål om retligt og politimæssigt samarbejde i straffesager, og mener, at 
agenturet på eget initiativ bør kunne afgive udtalelser om forslag til retsakter.
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