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1. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese 
Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2008
(C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Stichting voor opleiding voor het 
begrotingsjaar 2008,

– gezien het verslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van de Europese 
Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2008, tezamen met de antwoorden van de 
Stichting1,

– gezien de aanbeveling van de Raad van ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– gelet op artikel 276 van het EG-Verdrag en artikel 319 van het VWEU-Verdrag,

– gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 
houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen2, en met name artikel 185,

– gelet op Verordening (EG) nr. 1339/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 
december 2008 tot oprichting van een Europese Stichting voor opleiding (Herschikking)3, 
en met name op artikel 17,

– gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 
2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 
van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/20021, en met name artikel 94,

– gelet op artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0000/2010),

1. verleent de directeur van de Europese Stichting voor opleiding kwijting voor de uitvoering 
van de begroting van de Stichting voor het begrotingsjaar 2008;

2. formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie;

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel 
uitmaakt, te doen toekomen aan de directeur van de Europese Stichting voor opleiding, de 
Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

                                               
1 PB C 304 van 15.12.2009, blz. 136.
2 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
3 PB L 354 van 31.12.2008, blz. 82.
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2. ONTWERPBESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de afsluiting van de rekeningen van de Europese Stichting voor opleiding voor het 
begrotingsjaar 2008
(C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Stichting voor opleiding voor het 
begrotingsjaar 2008,

– gezien het verslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van de Europese 
Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2008, tezamen met de antwoorden van de 
Stichting2,

– gezien de aanbeveling van de Raad van ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– gelet op artikel 276 van het EG-Verdrag en artikel 319 van het VWEU-Verdrag,

– gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 
houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen3, en met name artikel 185,

– gelet op Verordening (EG) nr. 1339/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 
december 2008 tot oprichting van een Europese Stichting voor opleiding (Herschikking)4, 
en met name op artikel 17,

– gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 
2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 
van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/20025, en met name artikel 94,

– gelet op artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0000/2010),

1. gaat akkoord met de afsluiting van de rekeningen van de Europese Stichting voor 
opleiding voor het begrotingsjaar 2008;

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de directeur van de Europese 
Stichting voor opleiding, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te zorgen voor 
publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L).

                                                                                                                                                  
1 PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.
2 PB C 304 van 15.12.2009, blz. 136.
3 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
4 PB L 354 van 31.12.2008, blz. 82.
5 PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.
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3. ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

met de opmerkingen die een integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen 
van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor 
opleiding voor het begrotingsjaar 2008
(C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Het Europees Parlement,

– gezien de definitieve jaarrekening van de Europese Stichting voor opleiding voor het 
begrotingsjaar 2008,

– gezien het verslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van de Europese 
Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2008, tezamen met de antwoorden van de 
Stichting1,

– gezien de aanbeveling van de Raad van ... (0000/2010 – C7-0000/2010),

– gelet op artikel 276 van het EG-Verdrag en artikel 319 van het VWEU-Verdrag,

– gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 
houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen2, en met name artikel 185,

– gelet op Verordening (EG) nr. 1339/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 
december 2008 tot oprichting van een Europese Stichting voor opleiding (Herschikking)3, 
en met name op artikel 17,

– gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 
2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen zoals bedoeld in artikel 185 
van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/20024, en met name artikel 94,

– gelet op artikel 77 en bijlage VI van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en het advies van de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0000/2010),

A. overwegende dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen 
dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2008 betrouwbaar is en dat de onderliggende 
verrichtingen wettig en regelmatig zijn,

B. overwegende dat het Parlement de directeur van het Europees Bureau voor wederopbouw 
op 23 april 2009 kwijting heeft verleend voor de uitvoering van de begroting van de 
stichting voor het begrotingsjaar 20075 en dat het in zijn resolutie behorende bij het 

                                               
1 PB C 304 van 15.12.2009, blz. 136.
2 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
3 PB L 354 van 31.12.2008, blz. 82.
4 PB L 357 van 31.12.2002, blz. 72.
5  PB L 255 van 26.9.2009, blz. 149.
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kwijtingsbesluit onder andere:
- nota heeft genomen van de vaststelling van de Rekenkamer dat het bedrag van de 

bestemmingsontvangsten in de gewijzigde begroting onjuist was (in plaats van 
3 400 000 EUR had dit 1 200 000 EUR moeten zijn),

- heeft vastgesteld dat de directeur in zijn betrouwbaarheidsverklaring (die bij het 
jaarlijkse activiteitenverslag was gevoegd) het voorbehoud handhaaft dat vorig jaar 
werd gemaakt betreffende de politieke onzekerheid in partnerlanden, het financiële 
beheer van de Tempusovereenkomst en de mogelijke maatschappelijke, juridische en 
financiële gevolgen van technische Tempusassistentie in de Stichting, alsmede de 
gevolgen voor de reputatie van de Stichting;

Prestaties 

1. constateert dat uit de tussentijdse beoordeling van de stichting (EAC/06/05 eindverslag, 
25 mei 2006) is gebleken dat haar werkzaamheden over het algemeen een positieve 
uitwerking hebben op de rechtstreekse begunstigden; merkt desalniettemin op dat de 
uitwerking op overheidsinstanties moeilijk kan worden bewezen, omdat er moeilijk een 
rechtstreeks verband kan worden gelegd tussen de resultaten van de projecten van de 
Stichting en de werkzaamheden van deze instanties;

2. complimenteert de Stichting met het feit dat het tevredenheidspercentage van de 
Commissie over haar ondersteunende werkzaamheden 97% bedroeg; benadrukt vooral 
dat de aan de Stichting gerichte aanvragen het vaakst betrekking hadden op beleidslijnen 
en bijdragen aan de voorbereiding van Europese nabuurschapsinstrumenten (32%), 
gevolgd door formulering (21%), programmering (11%), projectidentificatie (10%) en 
follow-up;

3. verzoekt de Stichting in de aan haar volgende verslag aan de Rekenkamer toe te voegen 
tabel een vergelijkend overzicht op te nemen van de tijdens het onderhavige verslagjaar 
en het voorgaande begrotingsjaar bereikte resultaten, zodat de kwijtingsautoriteit de 
prestaties van de Stichting over de jaren heen beter kan beoordelen;  

Werkzaamheden van de Stichting

4. merkt op dat de Stichting, na de herschikking in 2008 van Verordening (EEG) nr. 
1360/90 van de Raad van 7 mei 1990 tot oprichting van een Europese Stichting voor 
opleiding1, de mogelijkheid heeft gekregen haar deskundigheid uit te breiden naar andere 
sectoren dan die van de voorgaande jaren; wijst er voorts op dat bij Verordening (EG) nr. 
1339/2008 nieuwe procedurele instrumenten worden vastgesteld om een uitbreiding van 
de werkzaamheden van de Stichting met betrekking tot de thematiek en de geografische 
gebieden te bekrachtigen;

Samenwerking met het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding 
(Cedefop),

5. wenst in het licht van de vergelijkbare thematische werkterreinen nauwe samenwerking 

                                               
1  PB L 131 van 23.5.1990, blz. 1.
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en synergie tussen de Stichting en het Cedefop, en verzoekt regelmatig geïnformeerd te 
worden via het activiteitenverslag van beide directeuren. 

Interne audit

6. erkent dat sinds 2006 12 van de 27 aanbevelingen van de interne auditdienst zijn 
uitgevoerd; constateert dat van de 15 aanbevelingen waaraan nog geen uitvoering is 
gegeven er 6 als "zeer belangrijk" worden beschouwd; verzoekt de Stichting daarom 
dringend om onverwijld bepaalde internecontrolenormen in te voeren (met betrekking tot 
de documentatie van procedures, het toezicht op financiële transacties en de continuïteit 
van de verrichtingen), en om gevolg te geven aan bepaalde aanbevelingen op het gebied 
van personeelsbeheer (met betrekking tot de jaarplanning en het uitbrengen van jaarlijkse 
activiteitenverslagen, het vastleggen van doelstellingen en een tijdregistratiesysteem voor 
het personeel);

Personeelsbeleid 

7. dringt er bij de Stichting op aan verslag uit te brengen over de toewijzing van de 
personele middelen; wijst er voornamelijk op dat onvoldoende aandacht voor het 
personeelsbeleid ten aanzien van de jaarplanning en de jaarlijkse activiteitenverslagen 
kan leiden tot inefficiëntie en een gebrek aan transparantie met betrekking tot de 
toewijzing en de inzetting van het personeel van de Stichting; onderstreept bovendien dat 
de doelstellingen voor de afzonderlijke personeelsleden beter in overeenstemming 
moeten worden gebracht met de jaarlijkse en strategische doelstellingen van de Stichting, 
en dat het tijdsregistratiesysteem voor het personeel ook in het kader van de jaarplanning 
en de begroting moet worden opgenomen;

8. neemt kennis van het feit dat de Rekenkamer verschillende zwakke plekken heeft 
geconstateerd in de procedures voor personeelswerving; benadrukt voornamelijk dat de 
beoordelingscomités voor aanwerving voldoende informatie moeten bieden over de 
gevolgde procedures, waarbij onder meer de motivering en data van besluiten niet mogen 
ontbreken om de transparantie van deze procedures te waarborgen;

9. neemt desalniettemin nota van het feit dat de Stichting nu heeft verklaard haar 
wervingsprocedures grondig te hebben bestudeerd naar aanleiding van de bevindingen 
van de Rekenkamer en in het kader van een interne controle die in 2008 door de dienst 
Interne Controle is uitgevoerd; vraagt de Stichting daarom de kwijtingsautoriteit op de 
hoogte te stellen van de genomen maatregelen en de daaruit voortvloeiende resultaten;   

10. neemt kennis van het antwoord van de Stichting waarin zij de Rekenkamer in het gelijk 
stelt wat betreft haar opmerking over de ontheemdingstoelage die bepaalde ambtenaren 
werd geweigerd op basis van een onjuiste interpretatie van de geldende regelgeving; is 
ingenomen met de toezegging van de Stichting dat zij de desbetreffende gevallen zal 
bestuderen en vervolgens de nodige aanpassingen zal doorvoeren;

o
o o

11. verwijst voor verdere, meer algemene opmerkingen bij het kwijtingsbesluit naar zijn 
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resolutie van xx april 2010 over de resultaten en het financieel beheer van en het toezicht 
op de agentschappen.


