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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, at Revisionsrettens har erklæret, at de transaktioner, der 
ligger til grund for centrets årsregnskab for regnskabsåret 2018, er lovlige og formelt 
rigtige, og at regnskabet giver et retvisende billede af agenturets finansielle stilling pr. 
31. december 2018;

2. glæder sig over den eksemplariske budgetgennemførelsesgrad på 100 % i 2018 
sammenlignet med 99,95 % i 2017 og beskæftigelsesgraden i forhold til 
stillingsfortegnelsen på 96 %; bemærker, at disse resultater og budgetgennemførelsen er 
tegn på centrets vellykkede bestræbelser på at udnytte ressourcerne optimalt;

3. glæder sig over centrets ekspertise og dets fortsatte arbejde af høj kvalitet med at levere 
forskning, analyser og teknisk rådgivning for at bidrage til udviklingen af europæiske 
politikker for livslang læring og erhvervsuddannelse, kvalifikationer og 
kompetencepolitikker med henblik på at fremme kvalitetsuddannelse, der er tilpasset 
arbejdsmarkedets behov; understreger i denne forbindelse vigtigheden af at sikre 
tilstrækkelige materielle og menneskelige ressourcer, som gør det muligt for centret at 
udføre sine stigende og ændrede opgaver, samtidig med at agenturerne generelt sikres 
forrang over private kontrahenter;

4. glæder sig over centrets bidrag og ekspertise med hensyn til at tilvejebringe ny viden, 
dokumentation og politikanalyser, overvåge politiske tendenser og fungere som 
videnmægler for yderst relevante politiske temaer på Unionens dagsorden; anerkender 
centrets kvalitetsarbejde med forskellige projekter, navnlig den nye dagsorden for 
færdigheder i Europa, Europass, revisionen af oversigten over kvalifikationer og dets 
rolle i forhold til at støtte deltagerne i Københavnprocessen, det europæiske 
færdighedsindeks (Skills Index) og kvalifikationsprognosen;

5. mener, at det er værd at notere sig centrets initiativ vedrørende et nyt element om 
digitalisering og navnlig dets onlineværktøjer, der giver landespecifikke oplysninger og 
forbedrede visualiseringsmuligheder for onlinedata, såsom vejledende ressourcer om 
arbejdsmarkedsoplysninger eller kvalifikationsprognoser; anerkender i den forbindelse 
centrets målrettede markedsføringskampagner med henblik på at øge bevidstheden om 
indholdet på dets websted;

6. glæder sig over centrets fortsatte støtte til Kommissionen, medlemsstaterne og 
arbejdsmarkedets parter, dets gode praksis og dets samarbejde med andre agenturer, 
som henhører under ansvarsområdet for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender (navnlig med ETF og Eurofound), inden for og uden for rammerne af EU-
agenturernes netværk for resultatudvikling, der giver mulighed for at skabe og udnytte 
synergier mellem agenturer og udveksle idéer og bedste praksis med henblik på at 
forbedre deres komplementaritet og opnå en mere afbalanceret forvaltning, forbedret 
effektivitet, færre omkostninger og større sammenhæng mellem dem; bemærker i denne 
forbindelse, at det nylige samarbejde mellem Cedefop og Eurofound har bidraget til 
udviklingen af et fælles projekt og kvalifikationsprognoser for fremstillingssektoren, 
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som viste kvaliteten og merværdien af Cedefops arbejde for de andre agenturer; 
understreger nødvendigheden af at forbedre samarbejdet mellem agenturerne og EU-
institutionerne og undgå eksternalisering af de tjenesteydelser, som de kan levere;

7. noterer sig med beklagelse, at Revisionsretten konstaterede svagheder i to 
ansættelsesprocedurer, som undergravede principperne om gennemsigtighed og 
ligebehandling af ansøgere; anerkender imidlertid, at centret allerede havde ændret sin 
procedure vedrørende interessekonflikter, og at det havde været igennem en grundig 
proces med at forbedre sine udvælgelsesprocedurer i almindelighed og sikre, at enhver 
forlængelse af gyldigheden af en reserveliste sker på korrekt vis, og at 
pointgivningsmetoder og dokumenteringen af hele udvælgelsesprocessen ville blive 
revideret; bemærker i denne forbindelse, at modellen for stillingsopslag er blevet 
forbedret væsentligt for at sikre kriterierne om større gennemsigtighed og klarhed;

8. bemærker med beklagelse, at Revisionsretten i sin beretning mente, at centrets model 
med fuld outsourcing for juridiske tjenesteydelser skabte en risiko for princippet om 
forsvarlig økonomisk forvaltning og en risiko for gennemsigtigheden på trods af flere 
forbedringer, som centret havde indført på dette område; anerkender, at centret havde 
truffet foranstaltninger for at tage hånd om nogle af de identificerede kritiske områder, 
og at det havde til hensigt at revurdere den måde, dets retlige arbejdsområde var 
organiseret på;

9. noterer sig Revisionsrettens bemærkning om, at centret i forbindelse med 
udbudsproceduren for sine rejsebureauydelser burde have anvendt mere detaljerede og 
fyldestgørende pris- og kvalitetskriterier for at sikre mest valuta for pengene; roser 
centrets tilsagn om at forbedre anvendelsen af kvalitetskriterier for lignende ydelser i 
fremtiden og anerkender, at centret allerede har tilpasset den formel, der anvendes til at 
afdække eventuelle unormalt lave tilbud; tilskynder centret til yderligere at forbedre 
sine udbudsprocedurer for at sikre fuld overensstemmelse med de gældende regler og 
princippet om mest mulig valuta for pengene;

10. glæder sig over, at centret har udarbejdet en handlingsplan med henblik på at adressere 
alle de muligheder for forbedring, som Kommissionens interne revisionstjeneste havde 
identificeret i sin revisionsrapport "Human Resource Management and Ethics in 
CEDEFOP";

11. glæder sig over centrets initiativ til at revidere og forbedre sine resultatindikatorer med 
nye kvalitetsindikatorer, der gør det muligt bedre at forstå kvaliteten og relevansen af 
centrets arbejde og ekspertise;

12. fremhæver, at gennemsigtighed og borgernes bevidsthed om agenturernes eksistens er 
afgørende for deres demokratiske ansvarlighed; mener, at anvendeligheden og 
brugbarheden af agenturets midler 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 den offentlige bevidsthed i denne henseende kan øges af 
medlemsstaterne ved udvikling af en omfattende plan for at nå ud til flere EU-borgere;

13. anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at direktøren for Det Europæiske 
Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse meddeles decharge for gennemførelsen af 



AD\1197001DA.docx 5/6 PE642.927v02-00

DA

centrets budget for regnskabsåret 2018.
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