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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. udtrykker sin tilfredshed med Revisionsrettens erklæring om, at de transaktioner, der 
ligger til grund for Cedefops årsregnskab for regnskabsåret 2017, er lovlige og formelt 
rigtige, og at regnskabet giver et retvisende billede af centrets finansielle stilling pr. 31. 
december 2017;

2. roser den høje budgetgennemførelsesrate i 2017 (99,95 %);

3. glæder sig over Cedefops fortsatte arbejde, som er af høj kvalitet, og som tilbyder 
rådgivning inden for research og analyse samt teknisk rådgivning med henblik på at 
støtte udviklingen af europæisk livslang læring og politikker for erhvervsuddannelse 
(VET), og understreger i denne forbindelse vigtigheden af at sikre tilstrækkelige 
personalemæssige og finansielle ressourcer, således at Cedefop kan udføre sine 
opgaver;

4. glæder sig over Cedefops fokus på udvikling af kompetencer og færdigheder, navnlig 
blandt lavtuddannede, for at støtte målet om inklusion på arbejdsmarkedet gennem 
erhvervsuddannelse, arbejdsbaseret læring og lærlingeuddannelser og dets bidrag til 
programmet Erasmus+, den nye dagsorden for færdigheder i Europa, Europass og 
oversigten over kvalifikationer, som det er lykkedes at få ud til de primære målgrupper, 
politiske beslutningstagere og eksperter;

5. roser Cedefops fortsatte samarbejde med de andre EU-agenturer, som muliggør 
betydelig videndeling og betydelige effektivitetsgevinster, navnlig med Det Europæiske 
Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF);

6. glæder sig over Cedefops initiativ til et nyt arbejdsområde vedrørende digitalisering og 
arbejdets fremtid og glæder sig endvidere over lanceringen af Cedefops CareersNet, det 
nye netværk for forskning og livslang vejledning og karriereudvikling; opfordrer 
indtrængende Cedefop til at øge brugen af EPSO-portalen til offentliggørelse af ledige 
stillinger;

7. konstaterer, at Cedefop har truffet foranstaltninger på baggrund af bemærkningerne og 
kommentarerne fra dechargemyndigheden vedrørende gennemførelsen af budgettet for 
regnskabsåret 2016 med henblik på yderligere at forbedre Cedefops virksomhed; 

8. glæder sig over, at Cedefop er i færd med at tilslutte sig e-udbud og e-indgivelse; 
bemærker, at Cedefop overvejer, hvordan det kan indføre e-fakturering;

9. beklager, at Revisionsretten mente, at håndteringen af to ansættelsesprocesser 
vedrørende ledende stillinger var svag, og at processerne blev betragtet som 
uregelmæssige; konstaterer imidlertid, at Cedefop er ved at foretage en grundig 
vurdering af begge uregelmæssige ansættelsesprocedurer og overvejer at træffe 
korrigerende foranstaltninger både hvad angår de to pågældende procedurer og 
ansættelsesprocedurerne generelt for at afhjælpe de svagheder, som Revisionsretten har 
påpeget;
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10. gentager, at der er behov for omgående at etablere uafhængige indberetnings-, 
rådgivnings- og henvisningsmekanismer med tilstrækkelige budgetmidler med henblik 
på at hjælpe indberettende personer med at bruge de rette kanaler til at videregive deres 
oplysninger om mulige uregelmæssigheder, der skader Unionens finansielle interesser, 
og samtidig beskytte deres fortrolighed og tilbyde den nødvendige støtte og rådgivning i 
overensstemmelse med direktivet om personer, der indberetter overtrædelser af EU-
lovgivningen, hvilket for øjeblikket forhandles interinstitutionelt;

11. gentager sin opfordring til, at Cedefop offentliggør referaterne fra sine 
bestyrelsesmøder;

12. anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at direktøren for Det Europæiske 
Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse meddeles decharge for gennemførelsen af 
centrets budget for regnskabsåret 2017.
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