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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 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;

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;
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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;

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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OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG
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