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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 centrumets 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 lovordar budgetgenomförandegraden på 100 % under 2018 jämfört 
med 99,95 % under 2017.

3. Europaparlamentet uppskattar centrumets arbete med att tillhandahålla forskning, 
analyser och teknisk rådgivning inom området yrkesutbildning, kvalifikationer och 
kompetenshöjande åtgärder.

4. Europaparlamentet uppskattar centrumets samarbete med andra byråer som ingår i 
ansvarsområdet för utskottet för sysselsättning och sociala frågor.

5. Europaparlamentet beklagar att revisionsrätten konstaterat brister i två 
rekryteringsförfaranden, där principerna om öppenhet och likabehandling av sökande 
undergrävts. Parlamentet noterar att centrumet svarat att man redan hade reviderat sitt 
förfarande för att utesluta intressekonflikter och hade vidtagit åtgärder för att förbättra 
sina urvalsförfaranden och säkerställa att reservlistor förlängs på ett korrekt sätt.

6. Europaparlamentet beklagar på basis av revisionsrättens rapport att centrumets 
fullskaliga utkontrakteringsmodell för juridiska tjänster innebär en risk när det gäller 
principen om sund ekonomisk förvaltning och en insynsrisk, trots flera förbättringar 
som centrumet infört på detta område. Parlamentet konstaterar att centrumet hade 
vidtagit åtgärder för att ta itu med några av de kritiska områden som identifierats och att 
det har för avsikt att ompröva hur dess juridiska funktioner är organiserade.

7. Europaparlamentet noterar revisionsrättens iakttagelse att centrumet vid 
upphandlingsförfarandet för sina resebyråtjänster borde ha använt mer detaljerade och 
lämpliga kriterier för pris och kvalitet för att garantera att det kontrakt som gav bäst 
valuta för pengarna upphandlades. Parlamentet noterar att centrumet åtar sig att 
förbättra tillämpningen av kvalitetskriterier för liknande tjänster i framtiden.

8. Europaparlamentet välkomnar att centrumet utarbetat en åtgärdsplan för att ta itu med 
alla de möjligheter till förbättring som kommissionens internrevisionstjänst identifierar i 
sin granskningsrapport om personalförvaltning och etik vid Cedefop.

9. Europaparlamentet rekommenderar på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga 
att den verkställande direktören för Europeiskt centrum för utveckling av 
yrkesutbildning beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för 
budgetåret 2018.


