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1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiskt centrum för utveckling 
av yrkesutbildning för budgetåret 2008
(C7-0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av 
yrkesutbildning för budgetåret 2008,

– med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för 
Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2008, samt 
centrumets svar1,

– med beaktande av rådets rekommendation av den ... (.../2010 – C7-…/2010),

– med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt,

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 
med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget2, särskilt 
artikel 185,

– med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om 
uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning3, särskilt 
artikel 12a,

– med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 
19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 
artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20024, särskilt artikel 94,

– med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för 
sysselsättning och sociala frågor (A7-.../2010).

1. Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiskt centrum för 
utveckling av yrkesutbildning avseende genomförandet av centrumets budget för 
budgetåret 2008.

2. Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som 
utgör en del av beslutet till direktören för Europeiskt centrum för utveckling av 
yrkesutbildning, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de 

                                               
1 EUT C 304, 15.12.2009, s. 118.
2 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 EGT L 39, 13.2.1975, s. 1.
4 EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
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offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).
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2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiskt centrum för utveckling av 
yrkesutbildning för budgetåret 2008
(C7-0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av 
yrkesutbildning för budgetåret 2008,

– med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för 
Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2008, samt 
centrumets svar1,

– med beaktande av rådets rekommendation av den ... (…./2010 – C7-…/2010),

– med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt,

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 
med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget2, särskilt 
artikel 185,

– med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om 
uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning3, särskilt 
artikel 12a,

– med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 
19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 
artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20024, särskilt artikel 94,

– med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för 
sysselsättning och sociala frågor (A7-.../2010).

1. Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiskt centrum för 
utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2008.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för 
Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, rådet, kommissionen och 
revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning 
(L-serien).

                                               
1 EUT C 304, 15.12.2009, s. 118.
2 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 EGT L 39, 13.2.1975, s. 1.
4 EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
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3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av 
budgeten för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2008
(C7-0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiskt centrum för utveckling av 
yrkesutbildning för budgetåret 2008,

– med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för 
Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för budgetåret 2008, samt 
centrumets svar1,

– med beaktande av rådets rekommendation av den ... (…./2010 – C7-…/2010),

– med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt,

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 
med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget2, särskilt 
artikel 185,

– med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om 
uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning3, särskilt 
artikel 12a,

– med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 
19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i 
artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/20024, särskilt artikel 94,

– med beaktande av artikel 77 och bilaga VI i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för 
sysselsättning och sociala frågor (A7-.../2010), och av följande skäl:

A. Revisionsrätten har förklarat att den har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna 
för budgetåret 2008 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och 
korrekta.

B. Den 23 april 2009 beviljade parlamentet direktören för Europeiskt centrum för utveckling 
av yrkesutbildning ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för 
budgetåret 20075, och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet noterade 
parlamentet bland annat revisionsrättens iakttagelser om den höga andelen överföringar 
mellan budgetår och förfallna anslag, nödvändigheten av att fastställa mätbara mål och 

                                               
1 EUT C 304, 15.12.2009, s. 118.
2 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 EGT L 39, 13.2.1975, s. 1.
4 EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
5 EUT L 255, 26.9.2009, s. 141.
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indikatorer i planeringen och behovet av att skapa en klar och entydig koppling mellan 
målen och de budgetmedel som krävs för att uppnå dem.

Verksamhetsresultat

1. Europaparlamentet välkomnar att centrumet fått en positiv revisionsförklaring från 
revisionsrätten för budgetåret 2008, inte bara för räkenskaperna utan också för de 
underliggande transaktionerna. Europaparlamentet konstaterar att centrumet gjort väldiga 
framsteg när det gäller  inventeringsförfaranden för att identifiera, registrera och 
kapitalisera tillgångar, för dokumentation av förfaranden för internkontroll och när det 
gäller förfaranden för offentlig upphandling.

2. Europaparlamentet insisterar återigen på vikten av att centrumet fastställer SMART-mål 
och RACER-indikatorer i planeringen för att kunna bedöma sina resultat. Parlamentet
noterar dock att centrumet har förklarat att man har tagit hänsyn till dessa synpunkter i 
programmet för 2009. Dessutom uppmanar Europaparlamentet centrumet att överväga att 
införa ett Gantt-schema i planeringen av varje operativ verksamhet, så att man enkelt kan 
visa den tid som har lagts ned av varje medverkande i ett projekt och främja en metod som 
är inriktad på att nå resultat.  

3. Europaparlamentet välkomnar dock att centrumet 2010 på experimentbasis vill införa ett 
system för registrering av den tid som varje person lägger ned på något av centrumets 
projekt.

4. Europaparlamentet uppmanar centrumet att i den tabell som ska bifogas revisionsrättens 
nästa rapport ta med en jämförelse mellan de resultat som uppnåtts under det år som 
berörs av ansvarsfrihetsförfarandet och de resultat som uppnåddes under föregående 
budgetår, så att den myndighet som beviljar ansvarsfrihet bättre ska kunna bedöma 
stiftelsens resultat från år till år. 

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

5. Europaparlamentet uppmärksammar att centrumet på nytt har överfört anslag (25 procent 
av betalningsbemyndigandena för driftsutgifter, dvs. 1 400 000 EUR). Detta visar på 
brister i programplaneringen och övervakningen av de differentierade driftsanslagen.

Interrevision

6. Europaparlamentet gratulerar centrumet till att vara den första byrå som frivilligt 
genomgått en pilotrevision för etiska frågor. Denna revision genomfördes den 16–20 
februari 2009 av en grupp på tre revisorer. Internrevisionen (IAS) bekräftade att centrumet 
skapat bra ramar för etiska frågor.  

7. Europaparlamentet konstaterar att centrumet sedan 2006 genomfört 15 av de 
30 rekommendationer som IAS kommit med. Av de 15 som fortfarande inte är 
genomförda anses 6 vara ”mycket viktiga” och berör framför allt personalledningsresurser 
(t.ex. personalens prestationer, personliga målsättningar och personalkommitténs roller 
och ansvar).

o
o   o
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8. Europaparlamentet hänvisar när det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en 
del av beslutet om ansvarsfrihet till sin resolution av den ... april 2010 om byråernas 
verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.


