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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att revisionsrätten förklarat att de 
transaktioner som ligger till grund för Cedefops årliga räkenskaper för budgetåret 2017 
är lagliga och korrekta och att dess finansiella ställning per den 31 december 2017 
återges på ett rättvisande sätt.

2. Europaparlamentet välkomnar den höga genomförandegraden för budgeten 2017 
(99,95 %).

3. Europaparlamentet uppskattar Cedefops fortsatta kvalitetsarbete som består i forskning, 
analys och teknisk rådgivning för att stödja utvecklingen av politikområdet för livslångt 
lärande och yrkesutbildning och betonar därför vikten av att säkerställa tillräckliga 
personal- och budgetresurser för att byrån ska genomföra sina uppgifter.

4. Europaparlamentet välkomnar Cedefops fokus på utveckling av kompetenser och 
färdigheter, särskilt bland lågkvalificerade, för att stödja målet om inkludering på 
arbetsmarknaden genom yrkesutbildning, lärande på arbetsplatsen och lärlingsplatser 
och dess bidrag till programmet Erasmus+, den nya kompetensagendan för Europa, 
Europass och kompetenskartan, som har lyckats nå de främsta målgrupperna, dvs. 
beslutsfattare och experter.

5. Europaparlamentet berömmer Cedefops fortsatta samarbete med andra EU-byråer som 
möjliggör omfattande kunskapsdelning och effektivitetsvinster, särskilt med Europeiska 
yrkesutbildningsstiftelsen.

6. Europaparlamentet välkomnar Cedefops initiativ till ett nytt arbetsområde om 
digitalisering och arbetets framtid, och välkomnar dessutom lanseringen av Cedefops 
CareersNet, det nya nätverket för forskning och livslång vägledning och 
karriärutveckling. Parlamentet uppmanar Cedefop att öka användningen av EPSO-
portalen för annonsering om lediga tjänster.

7. Europaparlamentet konstaterar att Cedefop har vidtagit åtgärder mot bakgrund av 
iakttagelserna och synpunkterna från den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om 
genomförandet av budgeten för budgetåret 2016 i syfte att ytterligare förbättra sin 
verksamhet. 

8. Europaparlamentet välkomnar att Cedefop håller på att ansluta sig till funktionerna e-
upphandling och e-inlämning. Parlamentet konstaterar att Cedefop överväger hur man 
ska kunna införa e-fakturering.

9. Europaparlamentet beklagar att revisionsrätten ansåg att hanteringen av två 
rekryteringsförfaranden för chefstjänster uppvisade brister och att förfarandena ansågs 
oriktiga. Parlamentet konstaterar dock att Cedefop håller på att genomföra en 
djupgående bedömning av både de oriktiga rekryteringsförfarandena och överväger 
korrigerande åtgärder både när det gäller de två förfaranden som står på spel och 
rekryteringsförfaranden i allmänhet för att åtgärda de brister som revisionsrätten har 
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identifierat.

10. Europaparlamentet betonar på nytt behovet av att brådskande införa oberoende 
mekanismer med tillräckliga budgetresurser som kan offentliggöra information och ge 
råd och dit fall kan hänvisas, i syfte att hjälpa rapporterande personer att använda de 
korrekta kanalerna för att lämna ut sina uppgifter om eventuella oriktigheter som riktar 
sig mot unionens ekonomiska intressen, samtidigt som man värnar om 
konfidentialiteten för personerna i fråga och erbjuder dem stöd och råd i enlighet med 
det direktiv om skydd för personer som anmäler överträdelser av unionsrätten som för 
närvarande är föremål för interinstitutionella förhandlingar.

11. Europaparlamentet upprepar sin begäran om att Cedefop ska offentliggöra protokollen 
från sina styrelsesammanträden.

12. Europaparlamentet rekommenderar på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga 
att den verkställande direktören för Europeiskt centrum för utveckling av 
yrkesutbildning beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för 
budgetåret 2017.
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