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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Commissie 
begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. spreekt zijn tevredenheid uit over het feit dat de Rekenkamer heeft verklaard dat de 
onderliggende verrichtingen bij de jaarrekening van het Centrum voor het 
begrotingsjaar 2018 wettig en regelmatig zijn en dat de financiële situatie van het 
Centrum per 31 december 2018 correct is weergegeven;

2. is verheugd over het uitvoeringspercentage van de begroting van 100 % in 2018 (in 
vergelijking met 99,95 % in 2017);

3. waardeert hetgeen het Centrum doet op het gebied van onderzoek, analyse en technisch 
advies met betrekking tot het beleid inzake beroepsonderwijs en -opleiding, 
kwalificaties en vaardigheden;

4. waardeert de samenwerking van het Centrum met andere agentschappen die onder het 
mandaat van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken vallen;

5. betreurt het dat de Rekenkamer onvolkomenheden heeft vastgesteld in twee 
aanwervingsprocedures, die de beginselen van transparantie en gelijke behandeling van 
kandidaten hebben aangetast; maakt uit de opmerkingen van het Centrum op dat het zijn 
procedure voor het omgaan met belangenconflicten reeds heeft aangepast en bezig is 
met het nemen van maatregelen ter verbetering van zijn selectieprocedures, alsook 
maatregelen om ervoor te zorgen dat verlengingen van de reservelijst op correcte wijze 
plaatsvinden;

6. betreurt uit het verslag van de Rekenkamer te moeten opmaken dat het model van 
volledige outsourcing van juridische diensten dat het Centrum toepast het beginsel van 
goed financieel beheer alsook de transparantie in gevaar heeft gebracht, ondanks de 
verbeteringen die het Centrum ten aanzien van dit punt heeft aangebracht; onderkent dat 
het Centrum maatregelen heeft genomen om een aantal van de geconstateerde 
problemen op te lossen en dat het voornemens is nog eens te kijken naar de wijze 
waarop zijn juridische diensten georganiseerd zijn;

7. neemt kennis van de opmerking van de rekenkamer dat het Centrum wat zijn 
aanbestedingsprocedure voor de diensten van zijn reisbureau betreft gedetailleerdere en 
beter geëigende criteria had moeten gebruiken voor de prijs en de kwaliteit, teneinde 
een contract te krijgen met de beste kosten-batenverhouding; stelt vast dat het Centrum 
beloofd heeft in de toekomst voor vergelijkbare diensten kwaliteitstoekenningscriteria 
toe te passen;

8. juicht het toe dat het Centrum een actieplan heeft opgesteld om iets te doen aan alle 
onvolkomenheden zoals vastgesteld in het rapport van de dienst Interne Controle van de 
Commissie getiteld “Human Resource Management and Ethics in CEDEFOP”;

9. beveelt op grond van de beschikbare gegevens aan om de uitvoerend directeur van het 
Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding kwijting te verlenen 
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voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2018.


