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1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska 
yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2008
(C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen 
för budgetåret 2008,

– med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för 
Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2008, samt stiftelsens svar1,

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

– med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i EUF-fördraget,

– 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 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1339/2008 av den 
16 december 2008 om inrättande av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (omarbetning)3, 
särskilt artikel 17,

– 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 1605/20021, 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 Europeiska 
yrkesutbildningsstiftelsen avseende genomförandet av stiftelsens 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 Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, rådet, 
kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning (L-serien).

                                               
1 EUT C 304, 15.12.2009, s. 136.
2 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 EUT L 354, 31.12.2008, s. 82.
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2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för 
budgetåret 2008
(C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen 
för budgetåret 2008,

– med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för 
Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2008, samt stiftelsens svar2,

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

– med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i EUF-fördraget,

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 
med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget3, särskilt 
artikel 185,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1339/2008 av den 
16 december 2008 om inrättande av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (omarbetning)4, 
särskilt artikel 17,

– 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 1605/20025, 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 Europeiska 
yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2008.

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

                                                                                                                                                  
1 EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
2 EUT C 304, 15.12.2009, s. 136.
3 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
4 EUT L 354, 31.12.2008, s. 82.
5 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 Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2008
(C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen 
för budgetåret 2008,

– med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för 
Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2008, samt stiftelsens svar1,

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

– med beaktande av artikel 276 i EG-fördraget och artikel 319 i EUF-fördraget,

– 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 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1339/2008 av den 
16 december 2008 om inrättande av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (omarbetning)3, 
särskilt artikel 17,

– 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 Europaparlamentet direktören för Europeiska 
yrkesutbildningsstiftelsen ansvarsfrihet för genomförandet av detta organs budget för 
budgetåret 20075, och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet framförde 
parlamentet bland annat följande synpunkter:

                                               
1 EUT C 304, 15.12.2009, s. 136.
2 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 EUT L 354, 31.12.2008, s. 82.
4 EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.
5  EUT L 255, 26.9.2009, s. 149.
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– Europaparlamentet noterar revisionsrättens uppgifter om att det redovisade beloppet för 
inkomster avsatta för särskilda ändamål inte anges korrekt i ändringsbudgeten (det 
skulle ha varit 1 200 000 euro istället för de redovisade 3 400 000 euro).

– Europaparlamentet konstaterar att direktören i sin revisionsförklaring (som bifogas 
stiftelsens årliga verksamhetsrapport) behåller reservationerna från föregående år när 
det gäller politisk osäkerhet i partnerländer, den ekonomiska förvaltningen av Tempus-
konventionen och de möjliga sociala, anseendemässiga, rättsliga och ekonomiska 
effekterna av Tempus tekniska stöd inom stiftelsen. 

Verksamhetsresultat 

1. Europaparlamentet konstaterar att i den preliminära utvärderingen av stiftelsen 
(EAC/06/05 final report, 25 maj 2006) anses verksamheten i allmänhet ha positiv inverkan 
på de direkta mottagarna. Det är emellertid svårt att påvisa effekterna på statliga 
institutioner, eftersom det är svårt att fastställa en direkt koppling mellan resultaten av 
stiftelsens projekt och institutionernas verksamhet.

2. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen 2008 var till 97 procent nöjd med 
stiftelsens stöd till kommissionen. De vanligaste ansökningarna till stiftelsen gällde politik 
för och medverkan till förberedelse av europeiska grannskapsinstrument (32%), följt av 
utarbetande (21%), programplanering (11%), identifiering av projekt (10%) och 
uppföljning.

3. Europaparlamentet uppmanar stiftelsen 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.  

Stiftelsens verksamhetsområde

4. Europaparlamentet konstaterar att efter omarbetningen av rådets förordning (EEG) 
nr 1360/90 av den 7 maj 1990 om inrättandet av en europeisk yrkesutbildningsstiftelse1

fick stiftelsen möjlighet att utveckla sin kompetens inom andra områden än under tidigare 
år. I förordning (EG) nr 1339/2008 fastställs nya förfaranden i syfte att utöka stiftelsens 
verksamhetsområde både tematiskt och geografiskt.

Samarbete med Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

5. Med hänsyn till Cedefops och stiftelsens likartade verksamhetsområden kräver 
Europaparlamentet att dessa organ för ett nära samarbete och söker samverkanseffekter, 
och begär regelbunden information i de båda direktörernas verksamhetsrapporter. 

                                               
1  EGT L 131, 23.5.1990, s. 1.
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Internrevision

6. Europaparlamentet bekräftar att 12 av de 27 rekommendationer som utfärdades av tjänsten 
för internrevision har genomförts sedan 2006. Bland de 15 rekommendationer som ännu 
inte har genomförts anses 6 vara mycket viktiga. Stiftelsen uppmanas därför att utan 
dröjsmål införa vissa standarder för internkontroll (när det gäller dokumentation av 
förfaranden, kontroll av finansiella transaktioner och kontinuitet i verksamheten) och vissa 
rekommendationer för personalpolitiken (när det gäller personalpolitik i årsplanering och 
verksamhetsrapporter, mål och personalens tidsredovisning).

Personalpolitik 

7. Europaparlamentet uppmanar stiftelsen att rapportera om fördelningen av personal. Om 
inte personalpolitiken beaktas tillräckligt vid utarbetande av årsplanering och 
verksamhetsrapporter, finns det en risk för ineffektivitet och bristande insyn i hur 
stiftelsens personalresurser fördelas och utnyttjas. Vidare bör målen för enskilda 
medarbetare överensstämma bättre med stiftelsens årliga och strategiska mål, och 
personalens tidsredovisningssystem bör även inbegripas i årsplanering och budget.

8. Europaparlamentet konstaterar att revisionsrättens iakttagit flera brister i 
rekryteringsförfarandena. Framför allt måste utvärderingskommittéerna vid rekrytering 
lämna tillräcklig information om vilka förfaranden som tillämpas och bland annat ange 
skäl för besluten och tidpunkten för dessa beslut så att insyn i förfarandena garanteras. 

9. Europaparlamentet konstaterar emellertid att stiftelsen nu förklarar att den genomfört en 
omfattande översyn av rekryteringsförfarandena till följd av revisionsrättens påpekanden 
och inom ramen för en internrevision som utfördes av internrevisionstjänsten för 2008. 
Följaktligen bör stiftelsen informera den myndighet som beviljar ansvarsfrihet om 
vidtagna åtgärder och deras resultat.   

10. Europaparlamentet har tagit del av stiftelsens svar där man medger att revisionsrätten hade 
rätt när den i sitt yttrande påpekade att anställda vägrats utlandstillägg till följd av en 
felaktig tolkning av gällande regler. Stiftelsens löfte om att utreda dessa fall och därefter 
göra lämpliga justeringar välkomnas.

o
o o

11. 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.


