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Ændringsforslag 1
Monica Luisa Macovei

Forslag til afgørelse 1
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. ... direktøren for Det Europæiske Center 
for Udvikling af Erhvervsuddannelse 
decharge for gennemførelsen af centrets 
budget for regnskabsåret 2010;

1. meddeler direktøren for Det Europæiske 
Center for Udvikling af 
Erhvervsuddannelse decharge for 
gennemførelsen af centrets budget for 
regnskabsåret 2010;

Or. en

Ændringsforslag 2
Edit Herczog

Forslag til afgørelse 1
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. ... direktøren for Det Europæiske Center 
for Udvikling af Erhvervsuddannelse 
decharge for gennemførelsen af centrets 
budget for regnskabsåret 2010;

1. meddeler direktøren for Det Europæiske 
Center for Udvikling af 
Erhvervsuddannelse decharge for 
gennemførelsen af centrets budget for 
regnskabsåret 2010;

Or. en

Ændringsforslag 3
Monica Luisa Macovei

Forslag til afgørelse 2
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. ... afslutning af regnskaberne for Det 
Europæiske Center for Udvikling af 
Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 

1. godkender afslutningen af regnskaberne 
for Det Europæiske Center for Udvikling 
af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 
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2010; 2010;

Or. en

Ændringsforslag 4
Edit Herczog

Forslag til afgørelse 2
Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. ... afslutning af regnskaberne for Det 
Europæiske Center for Udvikling af 
Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 
2010;

1. godkender afslutningen af regnskaberne 
for Det Europæiske Center for Udvikling 
af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 
2010;

Or. en

Ændringsforslag 5
Edit Herczog

Forslag til beslutning
Punkt D

Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. der henviser til, at Unionens bidrag til 
centrets budget for 2010 var på 12.265.000
euro, hvilket udgør en stigning på 4,9 % i 
forhold til i 2009;

D. der henviser til, at EU’s bidrag til 
centrets budget for 2010 var på 
16.920.000 euro, hvilket udgør en stigning 
på 2 % i forhold til 2009;

Or. en

Ændringsforslag 6
Monica Luisa Macovei

Forslag til beslutning
Punkt D
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

D. der henviser til, at Unionens bidrag til 
centrets budget for 2010 var på 12.265.000 
euro, hvilket udgør en stigning på 4,9 % i 
forhold til i 2009;

D. der henviser til, at EU’s bidrag til 
centrets budget for 2010 var på 
16.920.000 euro, hvilket udgør en stigning 
på 2 % i forhold til 2009;

Or. en

Ændringsforslag 7
Edit Herczog

Forslag til beslutning
Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. noterer sig ligeledes på baggrund af 
centrets årsregnskab for 2010, at udgifter 
til repræsentation og møder steg med 
henholdsvis 233 % og 37 % sammenlignet 
med 2009; bemærker, at centret ikke har 
begrundet disse to betydelige ændringer 
fra 2009 til 2010; opfordrer derfor centret 
til over for dechargemyndigheden at 
forklare årsagen til den væsentlige 
stigning på disse områder;

3. noterer sig ligeledes på baggrund af 
centrets årsregnskab for 2010, at udgifter 
til repræsentation og møder steg med
henholdsvis 233 % og 37 % sammenlignet 
med 2009; tager til efterretning, at 
agenturet har begrundet de stigende 
udgifter i skrivelse af 23. februar 2012;

Or. en

Ændringsforslag 8
Edit Herczog

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. bemærker, at centret modtager årlige 
bidrag fra to tredjelande, som nyder gavn 
af centrets arbejde; noterer sig, at Norges 
og Islands bidrag til centrets budget for 
2010 beløb sig til 421.308 euro; gør 

4. bemærker, at centret modtager årlige 
bidrag fra to tredjelande, som nyder gavn 
af centrets arbejde; noterer sig, at Norges 
og Islands bidrag til centrets budget for 
2010 beløb sig til 421.308 euro; gør 
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opmærksom på, at disse midler forvaltes 
som formålsbestemte indtægter, hvilket 
betyder, at der skal indgås forpligtelser for 
dem til specifikke projekter; noterer sig, at 
centret i 2010 ikke nåede målet for 
anvendelse af disse midler; understreger, at 
Revisionsretten allerede i regnskabsåret 
2009 kommenterede centrets manglende 
anvendelse af disse midler; opfordrer 
derfor indtrængende centret til at forklare 
disse mangler over for 
dechargemyndigheden og øjeblikkeligt 
tage skridt til at sikre, at disse bidrag 
bliver anvendt;

opmærksom på, at disse midler forvaltes 
som formålsbestemte indtægter, hvilket 
betyder, at der skal indgås forpligtelser for 
dem til specifikke projekter; noterer sig, at 
centret i 2010 ikke nåede målet for 
anvendelse af disse midler; understreger, at 
Revisionsretten allerede i regnskabsåret 
2009 kommenterede centrets manglende 
anvendelse af disse midler; tager til 
efterretning, at disse midler blev forklaret 
i skrivelse af 23. februar 2012; glæder sig 
over, at målet for 2011 blev nået, og at 
100 % af det planlagte budget blev 
gennemført;

Or. en

Ændringsforslag 9
Monica Luisa Macovei

Forslag til beslutning
Punkt 4

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4. bemærker, at centret modtager årlige 
bidrag fra to tredjelande, som nyder gavn 
af centrets arbejde; noterer sig, at Norges 
og Islands bidrag til centrets budget for 
2010 beløb sig til 421.308 euro; gør 
opmærksom på, at disse midler forvaltes 
som formålsbestemte indtægter, hvilket 
betyder, at der skal indgås forpligtelser for 
dem til specifikke projekter; noterer sig, at 
centret i 2010 ikke nåede målet for 
anvendelse af disse midler; understreger, at 
Revisionsretten allerede i regnskabsåret 
2009 kommenterede centrets manglende 
anvendelse af disse midler; opfordrer 
derfor indtrængende centret til at forklare 
disse mangler over for 
dechargemyndigheden og øjeblikkeligt 
tage skridt til at sikre, at disse bidrag 
bliver anvendt;

4. bemærker, at centret modtager årlige 
bidrag fra to tredjelande, som nyder gavn 
af centrets arbejde; noterer sig, at Norges 
og Islands bidrag til centrets budget for 
2010 beløb sig til 421.308 euro; gør 
opmærksom på, at disse midler forvaltes 
som formålsbestemte indtægter, hvilket 
betyder, at der skal indgås forpligtelser for 
dem til specifikke projekter; noterer sig, at 
centret i 2010 ikke nåede målet for 
anvendelse af disse midler; understreger, at 
Revisionsretten allerede i regnskabsåret 
2009 kommenterede centrets manglende 
anvendelse af disse midler; bemærker, at 
centret ikke nåede sit mål i 2010, da 
vedligeholdelsen af centrets bygninger 
blev udsat, men at målet blev nået i 2011; 
bemærker ligeledes centrets forpligtelse til 
at udtømme de tidligere års bidrag fra 
Norge og Island i 2012; opfordrer centret 
til at underrette dechargemyndigheden 
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om, hvordan disse bidrag bliver anvendt;

Or. en

Ændringsforslag 10
Monica Luisa Macovei

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. noterer sig på baggrund af centrets 
årsregnskab for 2010, at de automatisk 
fremførte bevillinger beløb sig til 574.493 
euro, og at der blev betalt en 
ikkeautomatisk fremført bevilling på 
55.910 euro; understreger, at tilføjelsen af 
automatisk og ikkeautomatisk fremførte
bevillinger ikke svarer til beløbet af de 
samlede bevillinger, der blev fremført til 
2011; bemærker, at centrets beretning om 
årsregnskabet for 2010 ikke forklarer 
differencen på 164.297 euro; opfordrer 
indtrængende centret og Revisionsretten 
til at forklare dette grundigt over for 
dechargemyndigheden og træffe passende 
foranstaltninger for at genoprette 
situationen;

6. noterer sig ligeledes på baggrund af 
centrets årsregnskab for 2010, at der blev 
betalt en ikkeautomatisk fremført bevilling 
på 55.910 euro i forbindelse med udgifter 
under afsnit 2;

Or. en

Ændringsforslag 11
Edit Herczog

Forslag til beslutning
Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. noterer sig på baggrund af centrets 
oplysninger, at det stadig mangler at 
implementere visse henstillinger, som Den 
Interne Revisionstjeneste har fremsat i 

16. noterer sig på baggrund af centrets 
oplysninger, at det stadig mangler at 
implementere visse henstillinger, som Den 
Interne Revisionstjeneste har fremsat i 
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forbindelse med revisionen af 
personaleledelsen i 2008 og den etiske 
revision i 2009; opfordrer alligevel 
indtrængende centrets direktør til over for
dechargemyndigheden at fremlægge 
specifikke oplysninger om den 
handlingsplan, centret har udarbejdet 
med henblik på implementering af disse
henstillinger;

forbindelse med revisionen af 
personaleledelsen i 2008 og den etiske 
revision i 2009; bekræfter, at der er sendt 
forklarende oplysninger i medfør af 
skrivelse af 23. februar 2012; glæder sig 
over, at revisionen af personaleledelsen i 
2008 har ført til gennemførelse af 
henstilling 13 og 14; glæder sig over, at 
den etiske revision i 2009 har ført til 
gennemførelse af henstilling 16 og 17; 
opfordrer centret til at underrette
dechargemyndigheden om 
implementeringen af de resterende
henstillinger;

Or. en

Ændringsforslag 12
Edit Herczog

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. noterer sig på baggrund af centrets 
årsrapport, at Den Interne 
Revisionstjeneste i 2010 gennemførte en 
ikt-risikovurdering; opfordrer derfor 
centret til at informere 
dechargemyndigheden om Den Interne 
Revisionstjenestes resultater og om 
indholdet af den handlingsplan, som 
centret iværksatte den 1. oktober 2010;

17. noterer sig på baggrund af centrets 
årsrapport, at Den Interne 
Revisionstjeneste i 2010 gennemførte en 
ikt-risikovurdering; glæder sig over 
gennemførelsen af alle centrets 
handlingsplaner pr. 31. december 2011 og 
over resultaterne af ikt-risikovurderingen;

Or. en

Ændringsforslag 13
Edit Herczog

Forslag til beslutning
Punkt 18
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

18. noterer sig ligeledes, at Den Interne 
Revisionstjeneste i april 2010 gennemførte 
en anden revision af centrets årlige 
aktivitetsrapport og grundliggende 
forvaltningssikkerhed i centret; anerkender 
på baggrund af centrets oplysninger, at Den 
Interne Revisionstjenestes endelige 
beretning blev gjort tilgængelig for centret 
den 5. juli 2010, og at der i beretningen 
blev givet udtryk for en rimelig sikkerhed 
for opnåelse af målene i den årlige 
beretning, herunder direktørens 
forvaltningserklæring; opfordrer ikke desto 
mindre centret til at oplyse 
dechargemyndigheden om indholdet af de 
meget vigtige henstillinger i denne 
henseende og de foranstaltninger, der er 
iværksat af centret;

18. noterer sig ligeledes, at Den Interne 
Revisionstjeneste i april 2010 gennemførte 
en anden revision af centrets årlige 
aktivitetsrapport og grundliggende 
forvaltningssikkerhed i centret; anerkender 
på baggrund af centrets oplysninger, at Den 
Interne Revisionstjenestes endelige 
beretning blev gjort tilgængelig for centret 
den 5. juli 2010, og at der i beretningen 
blev givet udtryk for en rimelig sikkerhed 
for opnåelse af målene i den årlige 
beretning, herunder direktørens 
forvaltningserklæring; glæder sig over 
centrets oplysninger i skrivelse af 23. 
februar 2012 om, at alle syv henstillinger
fra Den Interne Revisionstjeneste var 
blevet gennemført i slutningen af 
december 2011;

Or. en

Ændringsforslag 14
Edit Herczog

Forslag til beslutning
Punkt 19

Forslag til beslutning Ændringsforslag

19. bemærker på baggrund af centrets 
årlige aktivitetsrapport, at centret er 
begyndt at implementere nye interne 
standarder for kontrol (ICS) i 2009, og at 
baselinekravene var fuldt ud opfyldt i 
slutningen af 2010 bortset fra ICS 8 og ICS 
10;

19. bemærker på baggrund af centrets 
årlige aktivitetsrapport, at centret er 
begyndt at implementere nye interne 
standarder for kontrol (ICS) i 2009, og at 
baselinekravene var fuldt ud opfyldt i 
slutningen af 2010 bortset fra ICS 8 og ICS 
10; glæder sig over oplysningerne i 
skrivelse af 23. februar 2012 om, at alle 
baselinekrav for ICS 8 var opfyldt i 
slutningen af 2011; noterer sig centrets 
forpligtelse til at gennemføre 
baselinekravene for ICS 10 i første 
halvdel 2012;
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Or. en

Ændringsforslag 15
Edit Herczog

Forslag til beslutning
Punkt 21

Forslag til beslutning Ændringsforslag

21. er bekymret over, at IAC forlod centret 
den 31. august 2010; er af den opfattelse, 
at IAC's beretninger vil kunne medføre 
yderligere forbedringer i de interne 
kontrolforanstaltninger for indkøbs- og 
tildelingsprocedurer;

21. bemærker, at IAC forlod centret den 
31. august 2010; noterer sig, at IAC's
funktioner ifølge skrivelse af 23. februar 
2012 enten forvaltes af eksterne 
kontraktpartnere eller af centrets interne 
projektgruppe; opfordrer centret til at give 
dechargemyndigheden yderligere 
oplysninger om de gældende interne 
kontrolforanstaltninger for indkøbs- og 
tildelingsprocedurer;

Or. en


