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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. stelt met tevredenheid vast dat de Rekenkamer heeft verklaard dat de onderliggende 
verrichtingen bij de jaarrekening van de Stichting voor het begrotingsjaar 2018 wettig 
en regelmatig zijn en dat de financiële situatie van de Stichting per 31 december 2018 
correct is weergegeven;

2. waardeert de activiteiten van de Stichting ter ondersteuning van de hervorming van de 
beroepsopleiding in de partnerlanden van de Unie;

3. merkt op dat de Stichting in 2018 is begonnen met de tenuitvoerlegging van de 17 
interne controlebeginselen die zij in november 2017 heeft vastgesteld; merkt verder op 
dat uit informatie van de Stichting blijkt dat alle open acties in het ontwikkelingsplan 
van de Stichting zijn opgenomen en in 2019 als prioritaire gebieden voor verbetering 
zullen worden behandeld;

4. neemt in het verslag van de Rekenkamer met spijt kennis van het feit dat er geen bewijs 
is dat de aanbestedingsprocedure op grond waarvan vijf uitzendkrachten voor de 
Stichting zijn gaan werken, heeft geleid tot de gunning van de inschrijving met de beste 
prijs-kwaliteitverhouding; deelt de opmerking van de Rekenkamer in dit verband dat de 
Stichting gunningscriteria moet hanteren die gericht zijn op concurrerende 
prijselementen;

5. is ingenomen met het feit dat de Stichting acties heeft uitgevoerd die hebben geleid tot 
de formele afsluiting van alle aanbevelingen van de dienst Interne audit van de 
Commissie bij de in 2017 uitgevoerde audit in verband met de monitoring van de 
vooruitgang in beroepsonderwijs en -opleiding;

6. beveelt op grond van de beschikbare feiten aan de uitvoerend directeur van de Europese 
Stichting voor opleiding kwijting te verlenen voor de uitvoering van de begroting van 
de Stichting voor het begrotingsjaar 2018.


