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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Commissie 
begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. spreekt zijn tevredenheid uit over het feit dat de Rekenkamer heeft verklaard dat de 
onderliggende verrichtingen bij de jaarrekening van het Cedefop voor het begrotingsjaar 
2017 wettig en regelmatig zijn en dat de financiële situatie van het Cedefop per 
31 december 2017 correct is weergegeven;

2. looft het hoge percentage van uitvoering van de begroting in 2017 (99,95 %);

3. waardeert de voortdurende hoge kwaliteit van de werkzaamheden van het Cedefop, dat 
zorgt voor onderzoek, analyse en technisch advies om de ontwikkeling van beleid op 
het gebied van levenslang leren in Europa en beroepsonderwijs en -opleiding te 
ondersteunen, en beklemtoont in dit verband dat het belangrijk is dat het Cedefop over 
voldoende personele en financiële middelen beschikt om zijn taken te kunnen uitvoeren;

4. waardeert de aandacht van het Cedefop voor de ontwikkeling van competenties en 
vaardigheden, in het bijzonder bij laagopgeleiden, ter ondersteuning van de doelstelling 
van arbeidsmarktinclusie middels beroepsonderwijs en -opleiding, opleiding op de 
werkplek en stages, alsook de bijdrage die het levert aan Erasmus+, de Agenda voor 
nieuwe vaardigheden voor Europa, Europass en het Skills Panorama, dat de 
voornaamste doelgroepen, d.w.z. beleidsmakers en deskundigen, heeft weten te 
bereiken;

5. prijst de voortgezette samenwerking van het Cedefop met andere EU-agentschappen, in 
het bijzonder de Europese Stichting voor opleiding, wat zorgt voor aanzienlijke 
kennisuitwisseling en efficiëntiewinst;

6. is verheugd over het initiatief van het Cedefop voor een nieuw project over 
digitalisering en de toekomst van werk en is voort verheugd over de start van 
CareersNet van Cedefop, het nieuwe netwerk voor onderzoek en levenslange 
begeleiding en carrièreplanning; dringt er bij het Cedefop op aan intensiever gebruik te 
maken van het EPSO-portal bij het vervullen van vacatures;

7. erkent dat het Cedefop maatregelen heeft getroffen in het licht van de opmerkingen en 
het commentaar van de kwijtingsautoriteit met betrekking tot de uitvoering van de 
begroting voor het begrotingsjaar 2016 om het functioneren van het Cedefop verder te 
verbeteren; 

8. is verheugd dat het Cedefop deelname aan e-inschrijving en e-indiening voorbereidt; 
merkt op dat het Cedefop nu overweegt op welke manier het e-facturering kan invoeren;

9. betreurt dat de Rekenkamer van mening was dat twee aanwervingsprocedures voor 
managementfuncties niet goed werden gemanaged en dat deze procedures als 
onregelmatig werden beschouwd; erkent echter dat het Cedefop een diepgaande 
onderzoek uitvoert naar beide onregelmatige aanwervingsprocedures en nu corrigerende 
maatregelen overweegt ten aanzien van de twee betrokken procedures en ten aanzien 
van aanwervingsprocedures in het algemeen om de door de Rekenkamer vastgestelde 
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zwaktes aan te pakken;

10. merkt eens te meer op dat er een onafhankelijk onthullings-, advies- en 
verwijzingsmechanisme met voldoende begrotingsmiddelen moet worden ontwikkeld 
om klokkenluiders te helpen de juiste kanalen te gebruiken om hun informatie over 
mogelijke onregelmatigheden met betrekking tot de financiële belangen van de Unie te 
onthullen en tegelijkertijd hun geheimhouding te beschermen en de nodige 
ondersteuning en advies te bieden overeenkomstig de richtlijn betreffende personen die 
melding maken van inbreuken op de Uniewetgeving waarover momenteel 
interinstitutionele onderhandelingen plaatsvinden;

11. roept het Cedefop nogmaals op de notulen van de vergaderingen van zijn raad van 
bestuur openbaar te maken;

12. beveelt op grond van de beschikbare gegevens aan om de uitvoerend directeur van het 
Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding kwijting te verlenen 
voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2017.
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