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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att revisionsrätten förklarat att de 
transaktioner som ligger till grund för stiftelsens årliga räkenskaper för budgetåret 2018 
är lagliga och korrekta och att dess finansiella ställning per den 31 december 2018 
återges på ett rättvisande sätt.

2. Europaparlamentet välkomnar den höga genomförandegraden av stiftelsens planerade 
verksamhet (91 %), men noterar att den minskade något jämfört med 2017 (93 %). 
Parlamentet noterar en avsevärd förbättring vad gäller genomförande i tid under 2018 
(94 %) jämfört med föregående år (88 %). Dessa siffror visar på kvaliteten i planeringen 
och genomförandet samt förmågan att reagera på de ständigt föränderliga behoven på 
arbetsmarknaden och den politiska utvecklingen. Parlamentet betonar i detta avseende 
vikten av att stiftelsen får tillräckliga materiella resurser och personalresurser så att den 
kan fortsätta utföra sina uppgifter med en mycket hög genomförandegrad, samtidigt 
som byråerna generellt garanteras företräde framför privata entreprenörer.

3. Europaparlamentet noterar att stiftelsen har deltagit i att fastställa, utforma, genomföra, 
övervaka och utvärdera unionens externa program för utveckling av kompetens och 
humankapital och sysselsättning. Parlamentet uppskattar att stiftelsen är den enda EU-
byrån med mandat att arbeta utanför EU till stöd för EU:s yttre åtgärder inom området 
utbildning, yrkesutbildning, färdigheter, arbetsmarknadssystem och utveckling av 
mänskligt kapital i unionens partnerländer för att förbättra anställbarheten och 
sysselsättningsutsikterna för partnerländernas medborgare. 

4. Europaparlamentet välkomnar stiftelsens samarbete med EU:s grannländer, 
utvidgningsländerna och centralasiatiska länder och dess bidrag till EU:s panafrikanska 
politik och program för att främja anställbarhet och socioekonomisk inkludering och 
stöder helhjärtat stiftelsens mål att förbättra yrkesutbildningspolitiken globalt.

5. Europaparlamentet uppmuntrar stiftelsens arbete på området digitala färdigheter och 
digital kompetens och dess stöd till olika länder så att de kan förbättra sina 
kvalifikationer och kvalifikationssystem och modernisera yrkesutbildningen för 
livslångt lärande, anställbarhet och den framtida konkurrenskraften i dessa regioner och 
länder. Parlamentet konstaterar att 86 % av de länder där stiftelsen har varit verksam har 
gjort framsteg när det gäller kvalifikationer, förvaltning, anställbarhet, tillhandahållande 
av yrkesutbildning, entreprenörskapsutbildning och policyanalys.

6. Europaparlamentet upprepar att livslångt lärande i FN:s mål för hållbar utveckling, i det 
europeiska samförståndet om utveckling och i ILO:s globala rapport om framtidens 
arbete har identifierats som en förutsättning för hållbar tillväxt och ett inkluderande och 
stabilt samhälle, och rekommenderar att livslångt lärande förblir ett centralt område för 
stiftelsens arbete.

7. Europaparlamentet konstaterar att stiftelsens mål och åtgärder i hög grad kompletterar 
unionens politik och verksamhet och uppskattar stiftelsens fortsatta samarbete och 
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resursdelning med andra byråer, i synnerhet med Cedefop och Eurofound, vilket 
möjliggör betydande kunskapsutbyte.

8. Europaparlamentet noterar att stiftelsen 2018 började genomföra sina 17 förbättrade 
principer för intern kontroll som antogs i november 2017 och att den årliga 
bedömningen av den interna kontrollen 2018 var helt baserad på de nya 
internkontrollprinciperna. Parlamentet noterar också, på grundval av information från 
stiftelsen, att alla oavslutade åtgärder tagits upp i stiftelsens utvecklingsplan och att de 
skulle behandlas som prioriterade förbättringsområden under 2019.

9. Europaparlamentet beklagar att det av revisionsrättens rapport framgår att det inte finns 
några bevis för att upphandlingsförfarandet, genom vilket fem tillfälligt anställda 
arbetade för stiftelsen, ledde till att det ekonomiskt mest fördelaktiga kontraktet vann 
upphandlingen. Parlamentet instämmer i revisionsrättens iakttagelse att stiftelsen bör 
använda tilldelningskriterier som är inriktade på konkurrensrelaterade priskomponenter.

10. Europaparlamentet välkomnar att stiftelsen har genomfört åtgärder som lett till formell 
avslutning av alla de rekommendationer som kommissionens internrevisionstjänst 
utfärdade vid 2017 års revision av övervakningen av framsteg på 
yrkesutbildningsområdet och att genomförandegraden av internrevisionens 
rekommendationer låg på 100 % för tredje året i rad.

11. Europaparlamentet betonar att transparens och medborgarnas medvetenhet om 
byråernas existens är av största vikt för deras demokratiska ansvarsutkrävande. 
Parlamentet anser att det är mycket viktigt att byråernas resurser och data är användbara 
och lätta att använda. Parlamentet efterlyser därför en bedömning av hur data och 
resurser för närvarande presenteras och görs tillgängliga samt i vilken grad 
medborgarna anser att de är lätta att identifiera, känna igen och använda. Parlamentet 
påminner om att medlemsstaterna i detta avseende kan öka allmänhetens medvetenhet 
genom att utarbeta en övergripande plan för att nå ut till fler unionsmedborgare.

12. Europaparlamentet rekommenderar, på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga, 
att Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens verkställande direktör ska beviljas 
ansvarsfrihet för genomförandet av stiftelsens budget för budgetåret 2018.
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