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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 
2020 är lagliga och korrekta och att dess finansiella ställning per den 31 december 2020 
återges på ett rättvisande sätt. 

2. Europaparlamentet uppskattar centrumets verksamhet som går ut på att tillhandahålla 
forskning, analyser och teknisk rådgivning inom området yrkesutbildning, 
kvalifikationer och kompetenshöjande åtgärder.

3. Europaparlamentet påminner om att syftet med reglerna för offentlig upphandling är att 
säkerställa rättvis konkurrens mellan anbudsgivare och att köpa in varor och tjänster till 
bästa pris med respekt för principerna om transparens, proportionalitet, likabehandling 
och icke-diskriminering.

4. Europaparlamentet beklagar särskilt att centrumet undertecknade ett kontrakt som 
övergick den beräknade budgeten med 98 % utan att kunna motivera det. Parlamentet 
noterar att centrumet hävde kontraktet från och med den 26 februari 2021.

5. Europaparlamentet påminner om att precis som under 2019 tillämpades den metod för 
beräkning av bidrag som anges i uttalandet om samarbetet mellan Cedefop och Efta inte 
korrekt under budgetåret 2020. 

6. Europaparlamentet uttrycker sin uppskattning över att när covid-19-krisen startade hade 
arrangemang för distansarbete redan varit på plats sedan oktober 2017, att personalen 
hade utrustats med bärbara datorer och förfogade över arbetsverktyg för co-working 
online och papperslösa förfaranden, vilket innebar att personalen kunde fortsätta att 
arbeta efter den 17 mars 2020 när all verksamhet började utföras på distans.

7. Europaparlamentet gläder sig över att centrumet med undantag för en pågående åtgärd 
relaterad till den metod för beräkning av bidrag som anges i uttalandet om samarbete 
mellan Cedefop och Efta har slutfört alla andra åtgärder som vidtagits till följd av 
revisionsrättens iakttagelser avseende genomförandet av budgeten för budgetåren 2018 
och 2019.

8. Europaparlamentet rekommenderar på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga 
att den verkställande direktören för Europeiska centrumet för utveckling av 
yrkesutbildning beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av centrumets budget för 
budgetåret 2020.


