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Ändringsförslag 1
Monica Luisa Macovei

Förslag till beslut 1
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ... ansvarsfrihet för
direktören för Europeiskt centrum för 
utveckling av yrkesutbildning avseende
genomförandet av centrumets budget för 
budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet beviljar direktören 
för Europeiskt centrum för utveckling av 
yrkesutbildning ansvarsfrihet för
genomförandet av byråns budget för 
budgetåret 2010.

Or. en

Ändringsförslag 2
Edit Herczog

Förslag till beslut 1
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ... ansvarsfrihet för
direktören för Europeiskt centrum för 
utveckling av yrkesutbildning avseende
genomförandet av centrumets budget för 
budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet beviljar direktören 
för Europeiskt centrum för utveckling av 
yrkesutbildning ansvarsfrihet för
genomförandet av byråns budget för 
budgetåret 2010.

Or. en

Ändringsförslag 3
Monica Luisa Macovei

Förslag till beslut 2
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ... avslutandet av 
räkenskaperna för Europeiskt centrum för 

1. Europaparlamentet godkänner
avslutandet av räkenskaperna för 
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utveckling av yrkesutbildning för 
budgetåret 2010.

Europeiskt centrum för utveckling av 
yrkesutbildning för budgetåret 2010.

Or. en

Ändringsförslag 4
Edit Herczog

Förslag till beslut 2
Punkt 1

Förslag till beslut Ändringsförslag

1. Europaparlamentet ... avslutandet av 
räkenskaperna för Europeiskt centrum för 
utveckling av yrkesutbildning för 
budgetåret 2010.

1. Europaparlamentet godkänner
avslutandet av räkenskaperna för 
Europeiskt centrum för utveckling av 
yrkesutbildning för budgetåret 2010.

Or. en

Ändringsförslag 5
Edit Herczog

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Unionens bidrag till centrumets budget 
för 2010 uppgick till 12 265 000 EUR, 
vilket innebar en ökning på 4,9 procent
jämfört med 2009.

D. Unionens bidrag till centrumets budget 
för 2010 uppgick till 16 920 000 EUR, 
vilket innebar en ökning på 2 procent
jämfört med 2009.

Or. en

Ändringsförslag 6
Monica Luisa Macovei

Förslag till resolution
Skäl D
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Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Unionens bidrag till centrumets budget 
för 2010 uppgick till 12 265 000 EUR, 
vilket innebar en ökning på 4,9 procent
jämfört med 2009.

D. Unionens bidrag till centrumets budget 
för 2010 uppgick till 16 920 000 EUR, 
vilket innebar en ökning på 2 procent
jämfört med 2009.

Or. en

Ändringsförslag 7
Edit Herczog

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet ser också i 
centrumets årsredovisning för 2010 att 
utgifterna för representation och 
sammanträden ökade med 233 respektive 
37 procent jämfört med 2009. Centrumet 
har inte motiverat dess två väsentliga 
skillnader mellan 2009 och 2010. Därför 
uppmanar centrumet att förklara skälet 
till de väsentliga ökningarna i dessa 
speciella områden för den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

3. Europaparlamentet ser också i 
centrumets årsredovisning för 2010 att 
utgifterna för representation och 
sammanträden ökade med 233 respektive 
37 procent jämfört med 2009. Parlamentet 
mottog den 23 februari 2012 en skrivelse 
där dessa ökningar motiveras.

Or. en

Ändringsförslag 8
Edit Herczog

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar att centrumet 
får årliga bidrag från två icke-
medlemsstater som drar nytta av 
centrumets arbete. Parlamentet noterar att 

4. Europaparlamentet noterar att centrumet 
får årliga bidrag från två icke-
medlemsstater som drar nytta av 
centrumets arbete. Parlamentet noterar att 
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Norges och Islands bidrag till centrumets 
budget för 2010 uppgick till 421 308 EUR. 
Dessa medel förvaltas som inkomster 
avsatta för särskilda ändamål, vilket 
innebär att centrumet ska ingå åtaganden 
för dem för specifika projekt. Parlamentet 
noterar att centrumet inte uppfyllde målet 
för användningen av dessa medel 2010. 
Parlamentet understryker att revisionsrätten
redan för budgetåret 2009 kommenterade 
centrumets brister när det gäller 
användningen av dessa medel. Centrumet 
uppmanas därför att förklara dessa brister 
för den ansvarsfrihetsbeviljande 
myndigheten och att vidta omedelbara 
åtgärder så att dessa medel kan användas.

Norges och Islands bidrag till centrumets 
budget för 2010 uppgick till 421 308 EUR. 
Dessa medel förvaltas som inkomster 
avsatta för särskilda ändamål, vilket 
innebär att centrumet ska ingå åtaganden 
för dem för specifika projekt. Parlamentet 
noterar att centrumet inte uppfyllde målet 
för användningen av dessa medel 2010. 
Parlamentet understryker att revisionsrätten 
redan för budgetåret 2009 kommenterade 
centrumets brister när det gäller 
användningen av dessa medel. Parlamentet 
mottog den 23 februari 2012 en skrivelse 
där denna situation förklaras. I detta 
sammanhang välkomnar parlamentet att 
målet nåddes 2011 och att 100 procent av 
den planerade budgeten då genomfördes.

Or. en

Ändringsförslag 9
Monica Luisa Macovei

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar att centrumet 
får årliga bidrag från två icke-
medlemsstater som drar nytta av 
centrumets arbete. Parlamentet noterar att 
Norges och Islands bidrag till centrumets 
budget för 2010 uppgick till 421 308 EUR. 
Dessa medel förvaltas som inkomster 
avsatta för särskilda ändamål, vilket 
innebär att centrumet ska ingå åtaganden 
för dem för specifika projekt. Parlamentet 
noterar att centrumet inte uppfyllde målet 
för användningen av dessa medel 2010. 
Parlamentet understryker att revisionsrätten 
redan för budgetåret 2009 kommenterade 
centrumets brister när det gäller 
användningen av dessa medel. Centrumet 
uppmanas därför att förklara dessa brister 
för den ansvarsfrihetsbeviljande 

4. Europaparlamentet noterar att centrumet 
får årliga bidrag från två icke-
medlemsstater som drar nytta av 
centrumets arbete. Parlamentet noterar att 
Norges och Islands bidrag till centrumets 
budget för 2010 uppgick till 421 308 EUR. 
Dessa medel förvaltas som inkomster 
avsatta för särskilda ändamål, vilket 
innebär att centrumet ska ingå åtaganden 
för dem för specifika projekt. Parlamentet 
noterar att centrumet inte uppfyllde målet 
för användningen av dessa medel 2010. 
Parlamentet understryker att revisionsrätten 
redan för budgetåret 2009 kommenterade 
centrumets brister när det gäller 
användningen av dessa medel. Parlamentet 
noterar centrumets upplysning att målet 
2012 inte kunde nås på grund av att 
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myndigheten och att vidta omedelbara 
åtgärder så att dessa medel kan användas.

planerade reparationer av centrumets 
byggnader hade skjutits upp, men att 
målen nåddes 2011. Parlamentet noterar 
också att centrumet har förbundit sig att 
under 2012 använda resterande bidrag 
från förra året från Norge och Island. 
Centrumet uppmanas att hålla den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten 
informerad om användningen av dessa 
medel.

Or. en

Ändringsförslag 10
Monica Luisa Macovei

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet ser i centrumets 
årsredovisning för 2010 att de automatiska 
anslagsöverföringarna uppgick till 
574 493 EUR och att de icke-automatiska 
överföringarna uppgick till 55 910 EUR.
Parlamentet understryker att summan av 
de automatiska och de icke-automatiska 
överföringarna inte är samma totalbelopp 
för anslag som fördes över till 2011. 
Centrumet förklarar inte denna skillnad 
på 164 297 EUR i sin årsredovisning för 
2010. Parlamentet uppmanar med skärpa 
centrumet och revisionsrätten att ge den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten en 
uttömmande förklaring till detta 
förhållande och att vidta lämpliga 
åtgärder för att rätta till situationen.

6. Europaparlamentet ser också i 
centrumets årsredovisning för 2010 att de 
icke-automatiska överföringarna avseende 
utgifter under avdelning 2 uppgick till 
55 910 EUR.

Or. en

Ändringsförslag 11
Edit Herczog
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Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet konstaterar att 
centrumet fortfarande måste genomföra 
vissa rekommendationer som 
internrevisionen gjorde i samband med 
granskningarna av 
personaladministrationen 2008 och 
etikhanteringen 2009. Centrumets direktör
uppmanas dock att ge den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten 
specifik information om den 
handlingsplan som centrumet har 
utarbetat för att genomföra dessa
rekommendationer.

16. Europaparlamentet konstaterar att 
centrumet fortfarande måste genomföra 
vissa rekommendationer som 
internrevisionen gjorde i samband med 
granskningarna av 
personaladministrationen 2008 och 
etikhanteringen 2009. Den 
23 februari 2012 mottog parlamentet en 
skrivelse med förklarande information. 
Parlamentet välkomnar att 13 av 14 
rekommendationer i den granskning av 
personaladministrationen som gjordes 
2008 har genomförts. Parlamentet 
välkomnar dessutom att 16 av 17 
rekommendationer i den 
etikhanteringsgranskning som gjordes 
2009 har genomförts. Centrumet
uppmanas att informera den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om 
hur genomförandet av återstående 
rekommendationer fortlöper.

Or. en

Ändringsförslag 12
Edit Herczog

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet ser i centrumets 
årliga rapport att internrevisionen 2010 
genomförde en riskbedömning av 
informations- och 
kommunikationstekniken. Centrumet 
uppmanas därför att informera den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om 
internrevisionens iakttagelser och om 
innehållet i den handlingsplan som 

17. Europaparlamentet ser i centrumets 
årliga rapport att internrevisionen 2010 
genomförde en riskbedömning av
informations- och 
kommunikationstekniken. Parlamentet 
välkomnar att centrumet den 
31 december 2011 hade genomfört alla 
åtgärder som man hade planerat med 
anledning av iakttagelserna i denna 
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centrumet tog i bruk den 1 oktober 2010. IT-riskbedömning.

Or. en

Ändringsförslag 13
Edit Herczog

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet noterar också att 
internrevisionen i april 2010 gjorde 
ytterligare en granskning av centrumets 
årliga verksamhetsrapport och av de 
kontrolldelar som låg till grund för 
centrumets revisionsförklaring. Centrumet 
bekräftar att man fick internrevisionens 
slutrapport den 5 juli 2010, och att det i 
denna rapport gavs en rimlig försäkring 
avseende den årliga rapporteringens 
korrekthet, inklusive direktörens försäkran. 
Centrumet uppmanas dock att informera 
den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten 
om de synnerligen viktiga 
rekommendationerna i detta 
sammanhang samt om vilka åtgärder som 
centrumet har vidtagit.

18. Europaparlamentet noterar också att 
internrevisionen i april 2010 gjorde 
ytterligare en granskning av centrumets 
årliga verksamhetsrapport och av de 
kontrolldelar som låg till grund för 
centrumets revisionsförklaring. Centrumet 
bekräftar att man fick internrevisionens 
slutrapport den 5 juli 2010, och att det i 
denna rapport gavs en rimlig försäkring 
avseende den årliga rapporteringens 
korrekthet, inklusive direktörens försäkran. 
Parlamentet välkomnar den information 
som centrumet lämnat i en skrivelse av 
den 23 februari 2012, nämligen att 
samtliga sju rekommendationer från 
internrevisionen var genomförda i slutet 
av december 2011.

Or. en

Ändringsförslag 14
Edit Herczog

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet ser i centrumets 
årliga verksamhetsrapport att man hade 
börjat införa nya interna kontrollstandarder 
(ICS) 2009, och att de grundläggande 

19. Europaparlamentet ser i centrumets 
årliga verksamhetsrapport att man hade 
börjat införa nya interna kontrollstandarder 
(ICS) 2009, och att de grundläggande 
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kraven var helt och hållet uppfyllda vid 
slutet av 2010, med undantag för ICS 8 och 
ICS 10.

kraven var helt och hållet uppfyllda vid 
slutet av 2010, med undantag för ICS 8 och 
ICS 10. Parlamentet välkomnar den 
information som centrumet lämnat i en 
skrivelse av den 23 februari 2012, 
nämligen att alla grundläggande krav 
avseende ICS 8 hade uppfyllts i slutet av 
2011. Parlamentet noterar att centrumet 
har utlovat att uppfylla de grundläggande 
kraven avseende ICS 10 under det första 
kvartalet 2012.

Or. en

Ändringsförslag 15
Edit Herczog

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet är oroat över att 
internrevisionen lämnade centrumet den 
31 augusti 2010. Parlamentet anser att 
internrevisionens rapporter kan leda till 
ytterligare förbättringar av de interna 
kontrollåtgärderna för upphandlings- och 
bidragsförfaranden.

21. Europaparlamentet noterar att 
internrevisionen lämnade centrumet den 
31 augusti 2010. Parlamentet noterar den 
information som lämnats i en skrivelse av 
den 23 februari 2012, nämligen att 
internrevisionens funktioner nu täcks 
antingen av externa uppdragstagare eller 
av interna projektgrupper vid centrumet. 
Centrumet uppmanas att ge den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten 
ytterligare information om de interna 
kontrollåtgärder för upphandlings- och 
bidragsförfaranden som nu har införts.

Or. en


