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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 centrumets årliga räkenskaper för budgetåret 2018 
är lagliga och korrekta och att dess finansiella ställning per den 31 december 2018 återges 
på ett rättvisande sätt.

2. Europaparlamentet lovordar den exemplariska budgetgenomförandegraden på 100 % 
under 2018 jämfört med 99,95 % under 2017 och tillsättningsgraden på 96 % av 
tjänsteförteckningen. Dessa resultat och budgetgenomförandegraden visar att centrumet 
har lyckats använda resurserna optimalt.

3. Europaparlamentet uppskattar centrumets sakkunskap och fortsatta kvalitetsarbete med att 
tillhandahålla forskning, analyser och teknisk rådgivning för att stödja utvecklingen av en 
EU-policy för livslångt lärande, yrkesutbildning, kvalifikationer och färdigheter som 
syftar till att främja kvalitativ utbildning som är anpassad till arbetsmarknadens behov. 
Parlamentet betonar därför vikten av att centrumet får tillräckliga materiella resurser och 
personalresurser för att det ska kunna utföra sina utökade och skiftande uppgifter, 
samtidigt som byråerna generellt garanteras företräde framför privata entreprenörer.

4. Europaparlamentet välkomnar centrumets bidrag och sakkunskap när det gäller att 
tillhandahålla ny kunskap, dokumentation och policyanalyser, övervaka den politiska 
utvecklingen och fungera som en kunskapsförmedlare i ytterst relevanta politiska teman 
på unionens dagordning. Parlamentet erkänner centrumets utmärkta arbete med olika 
projekt, i synnerhet kompetensagendan för Europa, Europass, översynen av 
kompetenskartan och stödet till deltagarna i Köpenhamnsprocessen, det europeiska 
kompetensindexet och kompetensprognoserna.

5. Europaparlamentet anser att man bör beakta centrumets initiativ till en ny handlingslinje 
för digitalisering, och särskilt dess digitala verktyg, som tillhandahåller landsspecifik 
information och förbättrade visualiseringsmöjligheter för onlinedata, såsom orientering 
om arbetsmarknadsinformation eller kompetensprognoser. Parlamentet uttrycker därför 
sin erkänsla för att centrumet genomfört riktade marknadsföringskampanjer för att öka 
medvetenheten om innehållet på sin webbplats.

6. Europaparlamentet uppskattar centrumets fortsatta stöd till kommissionen, 
medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter och centrumets goda rutiner och samarbete 
med andra byråer som ingår i ansvarsområdet för utskottet för sysselsättning och sociala 
frågor (särskilt Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen och Eurofound) inom och utanför 
EU-byråernas nätverk för prestationsutveckling, vilket gör det möjligt att skapa och 
utnyttja synergier mellan byråerna och utbyta idéer och bästa praxis med målet att de ska 
komplettera varandra bättre och uppnå en mer balanserad styrning, förbättrad effektivitet, 
minskade kostnader och ökad samstämdhet. Parlamentet noterar i detta sammanhang att 
den senaste tidens samarbete mellan Cedefop och Eurofound har bidragit till utvecklingen 
av ett gemensamt projekt och kompetensprognoser för tillverkningsindustrin, vilket har 
visat på kvaliteten och mervärdet av Cedefops arbete för övriga byråer. Parlamentet 
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betonar att samarbetet mellan byråerna och EU-institutionerna måste förbättras och att 
man bör undvika att externalisera tjänster som de kan utföra.

7. Europaparlamentet beklagar att revisionsrätten konstaterat brister i 
två rekryteringsförfaranden, där principerna om öppenhet och likabehandling av sökande 
inte har följts. Parlamentet konstaterar dock att centrumet redan reviderat sitt förfarande 
för att utesluta intressekonflikter och arbetat grundligt med att förbättra sina 
urvalsförfaranden generellt och se till att reservlistor förlängs på ett korrekt sätt, och att 
poängsättningsmetoderna och dokumenteringen av hela urvalsprocessen ska ses över. 
Parlamentet noterar i detta avseende att modellen för meddelande om lediga tjänster har 
förbättrats avsevärt med ökad transparens och tydligare kriterier.

8. Europaparlamentet beklagar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att centrumets 
fullskaliga utkontrakteringsmodell för juridiska tjänster innebär en risk när det gäller 
principen om sund ekonomisk förvaltning och en insynsrisk, trots flera förbättringar som 
centrumet infört på detta område. Parlamentet konstaterar att centrumet har vidtagit 
åtgärder för att ta itu med några av de kritiska områden som identifierats och att det har 
för avsikt att ompröva hur dess juridiska funktioner är organiserade.

9. Europaparlamentet noterar revisionsrättens iakttagelse att centrumet vid 
upphandlingsförfarandet för sina resebyråtjänster borde ha använt mer detaljerade och 
lämpliga kriterier för pris och kvalitet för att garantera det kontrakt som gav bäst valuta 
för pengarna. Parlamentet berömmer centrumets åtagande att förbättra tillämpningen av 
kvalitetskriterier för liknande tjänster i framtiden och konstaterar att centrumet redan har 
justerat den metod som används för att identifiera potentiellt onormalt låga anbud. 
Centrumet uppmuntras att ytterligare förbättra sina upphandlingsförfaranden och att se till 
att gällande regler och principen om bästa valuta för pengarna följs fullt ut.

10. Europaparlamentet välkomnar att centrumet utarbetat en åtgärdsplan för att ta itu med alla 
förbättringsområden som kommissionens internrevisionstjänst identifierat i sin 
granskningsrapport om personalförvaltning och etik vid Cedefop.

11. Europaparlamentet välkomnar centrumets initiativ att se över och förbättra sina 
resultatindikatorer med nya kvalitetsindikatorer som gör det möjligt att bättre förstå 
kvaliteten och relevansen av centrumets arbete och sakkunskap.

12. Europaparlamentet betonar att transparens och medborgarnas medvetenhet om byråernas 
existens är av största vikt för deras demokratiska ansvarstagande. Parlamentet anser att 
det är mycket viktigt att byråernas resurser och data är användbara och lätta att använda. 
Parlamentet efterlyser därför en bedömning av hur data och resurser för närvarande 
presenteras och görs tillgängliga samt i vilken grad medborgarna anser att de är lätta att 
identifiera, känna igen och använda. Parlamentet påminner om att medlemsstaterna i detta 
avseende kan öka allmänhetens medvetenhet genom att utarbeta en övergripande plan för 
att nå ut till fler unionsmedborgare.

13. 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 2018.
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