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1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske 
Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2018
(2019/2075(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske 
Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2018,

– der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 
2018, med agenturernes svar1,

– der henviser til Revisionsrettens erklæring2 for regnskabsåret 2018 om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. 
artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til instituttet for 
gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0042/2020),

– der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 
og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20023, særlig artikel 
208,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 
ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, 
(EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) 
nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/20124, særlig artikel 70,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1339/2008 af 
16. december 2008 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut5, særlig 
artikel 17,

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 
30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i 
artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/20126, 
særlig artikel 108,

1 EUT C 417 af 11.12.2019, s.1.
2 EUT C 417 af 11.12.2019, s.1.
3 EUR L 298 af 26.10.2012, s. 1.
4 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
5 EUT L 354 af 31.12.2008, s. 82.
6 EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
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– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 
2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og 
Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU, Euratom) 2018/10467, særlig artikel 105,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

– der henviser til udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0047/2020),

1. meddeler direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut decharge for 
gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2018;

2. fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende 
del heraf, til direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Rådet, 
Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

7 EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
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2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for 
regnskabsåret 2018
(2019/2075(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske 
Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2018,

– der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 
2018, med agenturernes svar1,

– der henviser til Revisionsrettens erklæring2 for regnskabsåret 2018 om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. 
artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til instituttet for 
gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0042/2020),

– der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 
og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20023, særlig artikel 
208,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 
ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, 
(EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) 
nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/20124, særlig artikel 70,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1339/2008 af 
16. december 2008 om oprettelse af et europæisk erhvervsuddannelsesinstitut5, særlig 
artikel 17,

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 
30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i 
artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/20126, 
særlig artikel 108,

1 EUT C 417 af 11.12.2019, s.1.
2 EUT C 417 af 11.12.2019, s.1.
3 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
4 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
5 EUT L 354 af 31.12.2008, s. 82.
6 EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
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– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 
2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og 
Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU, Euratom) 2018/10467, særlig artikel 105,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

– der henviser til udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0047/2020),

1. godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske 
Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2018;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske 
Erhvervsuddannelsesinstitut, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg 
for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

7 EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
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3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for 
gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for 
regnskabsåret 2018
(2019/2075(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det 
Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2018,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

– der henviser til udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0047/2020),

A. der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut 
("instituttet") for regnskabsåret 2018 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter1 
var på 20 144 018 EUR, hvilket næsten svarer til beløbet for 2017 (med en meget lille 
stigning); der henviser til, at instituttets budget udelukkende stammer fra Unionens 
budget;

B. der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om instituttets årsregnskab for 
regnskabsåret 2018 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig 
sikkerhed for, at instituttets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner 
er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1. bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2018 
resulterede i en høj budgetgennemførelsesgrad på 99,99 %, hvilket er en lille stigning på 
0,06 % i forhold til 2017; noterer sig, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne 
var på 98,07 %, hvilket er en stigning på 0,10 % i forhold til 2017;

Performance

2. bemærker, at instituttet anvender visse centrale resultatindikatorer (KPI'er) ud over 
produktivitets- og kvalitetsindikatorer til at vurdere merværdien af dets aktiviteter og 
forbedre budgetforvaltningen;

3. noterer sig, at instituttet opnåede en gennemførelsesrate for aktiviteter på 91 % og en 
rettidig gennemførelsesrate på 94 %, og at instituttet lå over sine mål for 14 ud af 15 
KPI'er;

4. glæder sig over instituttets aftaler og årlige handlingsplaner om samarbejde på områder, 
hvor der er politisk overlapning med Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og 

1 EUT C 120/36 af 29.3.2019, s. 185.
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Arbejdsvilkårene og med Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse; 
glæder sig over, at instituttet blev leder af den kontrakt, agenturerne har indgået i 
fællesskab, om levering af undersøgelser om medarbejderinddragelse med faste 
målekriterier; roser denne praksis som et eksempel, der er værd at følge; opfordrer 
kraftigt instituttet til aktivt at søge yderligere og bredere samarbejde med alle EU-
agenturerne;

5. bemærker, at instituttet har været involveret i fastlæggelse, udformning, gennemførelse, 
overvågning og evaluering af Unionens eksterne programmer vedrørende udvikling af 
færdigheder og menneskelig kapital og beskæftigelse; anerkender, at instituttet er det 
eneste EU-agentur, der har mandat til at arbejde uden for Unionen til støtte for EU's 
indsats udadtil inden for uddannelse, erhvervsuddannelse, færdigheder og 
arbejdsmarkedssystemer og udvikling af menneskelig kapital i Unionens partnerlande 
med henblik på at forbedre beskæftigelsesegnetheden og beskæftigelsesmulighederne 
for deres borgere;

6. bifalder instituttets arbejde med EU's nabolande, kandidatlandene og de centralasiatiske 
lande og dets bidrag til EU's panafrikanske politikker og programmer for at fremme 
beskæftigelsesegnetheden og socioøkonomisk inklusion og støtter kraftigt instituttets 
mål om at forbedre den politiske beslutningstagning på erhvervsuddannelsesområdet 
globalt;

7. støtter instituttets arbejde inden for digitale færdigheder og kompetencer og med at 
støtte lande med at forbedre deres kvalifikationer og kvalifikationssystemer for at 
modernisere erhvervsuddannelserne med henblik på livslang læring, 
beskæftigelsesegnethed og den fremtidige konkurrenceevne i disse regioner og lande; 
anerkender, at 86 % af de lande, hvor instituttet har været aktivt, har gjort fremskridt 
inden for områderne kvalifikationer, forvaltning, beskæftigelsesegnethed, 
tilvejebringelse af erhvervsuddannelse, iværksætteruddannelse og politikanalyse;

8. gentager, at livslang læring er blevet identificeret som afgørende for bæredygtig vækst 
og et inklusivt stabilt samfund i FN's mål for bæredygtig udvikling, den europæiske 
konsensus om udvikling og af ILO's globale rapport om fremtidens arbejde, og 
anbefaler, at livslang læring forbliver centralt for instituttets arbejde;

9. noterer sig med beklagelse, at det fremgår af Revisionsrettens beretning, at der ikke var 
noget bevis for, at den udbudsprocedure, hvorigennem fem vikaransatte arbejdede for 
instituttet, førte til, at der blev tildelt den mest fordelagtige kontrakt; tilslutter sig 
Revisionsrettens bemærkning i denne forbindelse om, at instituttet bør anvende 
tildelingskriterier, der fokuserer på konkurrencedygtige priselementer;

10. glæder sig over, at instituttet gennemførte foranstaltninger, som førte til formel 
afslutning af alle de anbefalinger, som Kommissionens interne revisionstjeneste 
fremsatte på baggrund af 2017-revisionen af overvågning af fremskridt på 
erhvervsuddannelsesområdet (VET), og at gennemførelsesgraden for interne 
revisionsanbefalinger for tredje år i træk var på 100 %;

11. fremhæver, at gennemsigtighed og borgernes bevidsthed om agenturernes eksistens er 
afgørende for deres demokratiske ansvarlighed; mener, at anvendeligheden og 
brugbarheden af agenturmidler og data er af afgørende betydning; opfordrer derfor til, at 
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der foretages en vurdering af, hvordan data og midler på nuværende tidspunkt 
præsenteres og stilles til rådighed, og af hvor let borgerne kan finde, genkende og bruge 
dem; bemærker, at medlemsstaterne kan øge den offentlige bevidsthed i denne 
henseende ved at udarbejde en omfattende plan for at nå ud til flere EU-borgere;

Personalepolitik

12. bemærker, at stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2018 var gennemført med 98,84 % 
med 85 midlertidigt ansatte ud af de 86 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold 
til EU's budget (sammenlignet med 88 godkendte stillinger i 2017); bemærker, at 
yderligere 39 kontraktansatte og én udstationeret national ekspert arbejdede for 
instituttet i 2018;

13. bemærker, at der er behov for en yderligere indsats for at opnå en mere ligelig 
kønsfordeling blandt de øverste ledere (i 2018: tre mænd og én kvinde); noterer sig 
imidlertid med tilfredshed, at der er opnået kønsbalance i bestyrelsen (14 mænd og 14 
kvinder);

14. bemærker, at instituttet har indført en række foranstaltninger til bekæmpelse af chikane, 
og at alle nyansatte deltager i et informationsmøde forestået af rådgivere, som udfører 
deres opgaver i fortrolighed;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

15. noterer sig instituttets eksisterende foranstaltninger til og igangværende bestræbelser på 
at sikre gennemsigtighed, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og 
beskyttelse af whistleblowere;

16. noterer sig, at instituttet har udviklet sin egen strategi til bekæmpelse af svig på 
grundlag af en metode, der er udviklet af OLAF, og har gennemført den siden 2014;

Intern kontrol

17. noterer sig, at 2018 var det første fulde gennemførelsesår for instituttets 17 interne 
kontrolprincipper efter bestyrelsens vedtagelse i november 2017, og at instituttet i 
januar 2018 udviklede en metode og udarbejdede et sæt indikatorer til støtte for og 
styrkelse af den regelmæssige overvågning og årlige vurdering af den interne kontrol; 
opfordrer instituttet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de 
foranstaltninger, der er truffet for at forbedre situationen;

18. bemærker, at der ifølge Revisionsrettens beretning i 2018 blev foretaget en ekstern 
evaluering af EU-agenturer under GD for Beskæftigelse (instituttet, Det Europæiske 
Arbejdsmiljøagentur, Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og 
Arbejdsvilkårene og Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse) for 
Kommissionen med hensyn til deres relevans, effektivitet, sammenhæng og EU-
merværdi; opfordrer instituttet til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om denne 
evaluering;

19. opfordrer instituttet til at fokusere på at udbrede resultaterne af sin forskning til 
offentligheden og til at nå ud til offentligheden via de sociale medier og andre medier;
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20. tilskynder instituttet til at gøre yderligere brug af innovative digitale løsninger, herunder 
e-udbud;

o

o     o

21. henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og 
som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... marts 20202 om agenturernes 
resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

2 Vedtagne tekster, P9_TA-PROV(2020)0000.
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23.1.2020

UDTALELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE 
ANLIGGENDER

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske 
Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) for regnskabsåret 2018
(2019/2075(DEC))

Ordfører for udtalelse: Tomáš Zdechovský

FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. udtrykker sin tilfredshed med Revisionsrettens erklæring om, at de transaktioner, der 
ligger til grund for instituttets årsregnskab for regnskabsåret 2018, er lovlige og formelt 
rigtige, og at regnskabet giver et retvisende billede af instituttets finansielle stilling pr. 
31. december 2018;

2. glæder sig over den høje gennemførelsesprocent for så vidt angår instituttets planlagte 
aktiviteter (91 %), men bemærker, at den faldt en smule i forhold til 2017 (93 %); 
noterer sig de betydelige forbedringer med hensyn til rettidig leveringstid i 2018 (94 %) 
i forhold til det foregående år (88 %); påpeger, at disse tal viser, at planlægningen og 
gennemførelsen er af høj kvalitet og i stand til at reagere på de stadigt skiftende sociale 
behov og den politiske udvikling; understreger i denne forbindelse vigtigheden af at 
sikre tilstrækkelige materielle og menneskelige ressourcer, som gør det muligt for 
instituttet at fortsætte med at udføre sine opgaver med en meget høj 
gennemførelsesgrad, samtidig med at agenturerne generelt sikres forrang frem for 
private kontrahenter;

3. bemærker, at instituttet har været involveret i fastlæggelse, udformning, gennemførelse, 
overvågning og evaluering af Unionens eksterne programmer vedrørende udvikling af 
færdigheder og menneskelig kapital og beskæftigelse; anerkender, at instituttet er det 
eneste EU-agentur, der har mandat til at arbejde uden for Unionen til støtte for EU's 
indsats udadtil inden for uddannelse, erhvervsuddannelse, færdigheder og 
arbejdsmarkedssystemer og udvikling af menneskelig kapital i Unionens partnerlande 
med henblik på at forbedre beskæftigelsesegnetheden og beskæftigelsesmulighederne 
for deres borgere;
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4. bifalder instituttets arbejde med EU's nabolande, udvidelseslandene og de 
centralasiatiske lande og dets bidrag til EU's panafrikanske politikker og programmer 
for at fremme beskæftigelsesegnetheden og socioøkonomisk inklusion og støtter kraftigt 
instituttets mål om at forbedre den politiske beslutningstagning på 
erhvervsuddannelsesområdet globalt;

5. støtter instituttets arbejde inden for digitale færdigheder og kompetencer og med at 
støtte lande med at forbedre deres kvalifikationer og kvalifikationssystemer for at 
modernisere erhvervsuddannelserne med henblik på livslang læring, 
beskæftigelsesegnethed og den fremtidige konkurrenceevne i disse regioner og lande; 
anerkender, at 86 % af de lande, hvor instituttet har været aktivt, har gjort fremskridt 
inden for områderne kvalifikationer, forvaltning, beskæftigelsesegnethed, 
tilvejebringelse af erhvervsuddannelse, iværksætteruddannelse og politikanalyse;

6. gentager, at livslang læring er blevet identificeret som afgørende for bæredygtig vækst 
og et inklusivt stabilt samfund af FN's mål for bæredygtig udvikling, den europæiske 
konsensus om udvikling og af ILO's globale rapport om fremtidens arbejde, og 
anbefaler, at livslang læring forbliver et centralt område for instituttets arbejde;

7. anerkender, at instituttets mål og tiltag i høj grad supplerer Unionens politikker og 
aktiviteter, og værdsætter desuden instituttets fortsatte samarbejde og ressourcedeling 
med andre agenturer, navnlig med Cedefop og Eurofound, hvilket muliggør en 
betydelig grad af vidensdeling;

8. bemærker, at instituttet i 2018 påbegyndte gennemførelsen af sine 17 forbedrede interne 
kontrolprincipper, der blev vedtaget i november 2017, og at den årlige vurdering af den 
interne kontrol i 2018 var baseret på disse nye interne kontrolprincipper; bemærker 
ligeledes på grundlag af oplysninger fra instituttet, at alle uafsluttede aktiviteter blev 
integreret i instituttets udviklingsplan og ville blive behandlet som prioriterede områder, 
der burde forbedres i 2019;

9. noterer sig med beklagelse, at det fremgår af Revisionsrettens beretning, at der ikke var 
noget bevis for, at den udbudsprocedure, hvorigennem fem vikaransatte arbejdede for 
instituttet, førte til, at der blev tildelt den mest fordelagtige kontrakt; deler 
Revisionsrettens bemærkning i denne forbindelse om, at instituttet bør anvende 
tildelingskriterier, der fokuserer på konkurrencedygtige priselementer;

10. glæder sig over, at instituttet gennemførte foranstaltninger, som førte til formel 
afslutning af alle de anbefalinger, som Kommissionens interne revisionstjeneste 
fremsatte på baggrund af 2017-revisionen af overvågning af fremskridt på 
erhvervsuddannelsesområdet (VET), og at gennemførelsesgraden for interne 
revisionsanbefalinger for tredje år i træk var på 100 %;

11. fremhæver, at gennemsigtighed og borgernes bevidsthed om agenturernes eksistens er 
afgørende for deres demokratiske ansvarlighed; mener, at anvendeligheden og 
brugbarheden af agenturmidler og data er af afgørende betydning; opfordrer derfor til, at 
der foretages en vurdering af, hvordan data og midler på nuværende tidspunkt 
præsenteres og stilles til rådighed, og af hvor let borgerne kan finde, genkende og bruge 
dem; minder om, at medlemsstaterne kan øge den offentlige bevidsthed i denne 
henseende ved at udarbejde en omfattende plan for at nå ud til flere EU-borgere;
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12. anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at der meddeles decharge til den 
administrerende direktør for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for 
gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2018.
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