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2007. évi mentesítés: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP) 

1. Az Európai Parlament 2009. április 23-i határozata az Európai Szakképzés-fejlesztési 

Központ 2007-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó 

mentesítésről (C6-0427/2008 – 2008/2254(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Szakképzés-fejlesztési Központnak a 2007-es pénzügyi évre 

vonatkozó végleges éves beszámolójára1, 

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2007-es 

pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, a Központ 

válaszaival együtt2, 

– tekintettel a Tanács 2009. február 10-i ajánlására (5588/2009 – C6–0060/2009), 

– tekintettel az EK-Szerződésre, és különösen 276. cikkére, 

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó 

költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 

rendeletre3, és különösen 185. cikkére, 

– tekintettel az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. 

február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendeletre4, és különösen 12a. cikkére, 

– tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett 

szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 

2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre1, és különösen 94. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzatának 71. cikkére és V. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0177/2009), 

1. mentesítést ad az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatója számára a 

Központ 2007-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan; 

2. észrevételeit az alábbi állásfoglalásban foglalja össze; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot és az annak szerves részét képező 

állásfoglalást az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatójának, a Tanácsnak, 

a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon közzétételükről az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat). 

                                                 
1 HL C 278., 2008.10.31., 45. o. 
2 HL C 311., 2008.12.5., 130. o. 
3 HL L 248., 2002.9.16., 1.o. 
4 HL L 39., 1975.2.13., 1. o. 



2. Az Európai Parlament 2009. április 23-i határozata az Európai Szakképzés-fejlesztési 

Központ 2007-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (C6-0427/2008 – 

2008/2254(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Szakképzés-fejlesztési Központnak a 2007-es pénzügyi évre 

vonatkozó végleges éves beszámolójára2, 

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2007-es 

pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, a Központ 

válaszaival együtt3, 

– tekintettel a Tanács 2009. február 10-i ajánlására (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– tekintettel az EK-Szerződésre, és különösen 276. cikkére, 

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó 

költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 

rendeletre4, és különösen 185. cikkére, 

– tekintettel az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. 

február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendeletre5, és különösen 12a. cikkére, 

– tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett 

szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 

2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre6, és különösen 94. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzatának 71. cikkére és V. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0177/2009), 

1. megállapítja, hogy az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ végleges éves 

beszámolója megfelel a Számvevőszék jelentése mellékletének; 

2. jóváhagyja az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2007-es pénzügyi évre 

vonatkozó elszámolásának lezárását; 

                                                                                                                                                           
1 HL L 357., 2002.12.31., 72. o. 
2 HL C 278., 2008.10.31., 45. o. 
3 HL C 311., 2008.12.5., 130. o. 
4 HL L 248., 2002.9.16., 1.o. 
5 HL L 39., 1975.2.13., 1. o. 
6 HL L 357., 2002.12.31., 72. o. 



3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Szakképzés-fejlesztési 

Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és 

gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat). 



3. Az Európai Parlament 2009. április 23-i állásfoglalása az Európai Szakképzés-fejlesztési 

Központ 2007-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó 

mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (C6-0427/2008 – 

2008/2254(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Szakképzés-fejlesztési Központnak a 2007-es pénzügyi évre 

vonatkozó végleges éves beszámolójára1, 

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2007-es 

pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, a Központ 

válaszaival együtt2, 

– tekintettel a Tanács 2009. február 10-i ajánlására (5588/2009 – C6–0060/2009), 

– tekintettel az EK-Szerződésre, és különösen 276. cikkére, 

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó 

költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 

rendeletre3, és különösen 185. cikkére, 

– tekintettel az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. 

február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendeletre4, és különösen 12a. cikkére, 

– tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett 

szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 

2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre5, és különösen 94. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzatának 71. cikkére és V. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A6-0177/2009), 

A. mivel a Számvevőszék kijelentette, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a 2007-es 

pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az 

annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek; 

B. mivel 2008. április 22-én a Parlament megadta a mentesítést az Európai Szakképzés-

fejlesztési Központ igazgatójának a Központ 2006-os pénzügyi évre szóló 

költségvetésének végrehajtására vonatkozóan6, és a mentesítési határozatot kísérő 

állásfoglalásában többek között felhívta a figyelmet a Számvevőszék észrevételeire a 

magas átviteli és törlési aránnyal, az eszközök azonosítására, nyilvántartására és 

tőkésítésére vonatkozó megfelelő leltározási eljárás hiányával, a belső ellenőrzési 

folyamatok hiányos dokumentációjára és egy közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

                                                 
1 HL C 278., 2008.10.31., 45.. o. 
2 HL C 311., 2008.12.5., 130. o. 
3 HL L 248., 2002.9.16., 1.o. 
4 HL L 39., 1975.2.13., 1. o. 
5 HL L 357., 2002.12.31., 72. o. 
6 HL L 88., 2009.3.31., 109. o. 



problémákkal összefüggésben, 

1. gratulál a Központnak ahhoz, hogy a korábbi évektől eltérően a 2007-es pénzügyi évre 

vonatkozóan nem csupán az elszámolások, hanem az ezek alapjául szolgáló ügyletek 

tekintetében is kedvező megbízhatósági nyilatkozatot kapott a Számvevőszéktől; 

2. tudomásul veszi a Számvevőszék észrevételét, hogy a célkitűzések és a 

teljesítménymutatók gyakran nem voltak mérhetőek, bár a Központ 2007-es 

munkaprogramja minden egyes tevékenységhez konkrét célkitűzéseket rendelt, és 

részletesen ismertette az elérendő eredményeket; egyetért a Számvevőszékkel abban, 

hogy ez megnehezíti az elért teljesítmény értékelését; 

3. megjegyzi, hogy a Központ törekszik a célkitűzések és a teljesítménymutatók 

pontosabb kialakítására, és hogy a 2008-as pénzügyi évre bevezette a 

tevékenységalapú költségvetés-tervezést; 

4. támogatja a Számvevőszék javaslatát, hogy a Központ határozzon meg pontos célokat, 

és a programozása során teremtsen egyértelmű kapcsolatot a célkitűzések és az 

elérésükhöz szükséges költségvetési források között; 

5. elvárja, hogy a Központ a 2008-as tevékenységi jelentésében számoljon be a 

Számvevőszék ajánlásai nyomán tett konkrét intézkedésekről; 

6. a mentesítési határozatot kísérő egyéb, horizontális jellegű észrevételek tekintetében 

utal az uniós ügynökségek pénzügyi gazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2009. 

április 23-i állásfoglalására1. 

 

                                                 
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0274. 


