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Kwijting 2007: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de 

beroepsopleiding 

1. Besluit van het Europees Parlement van 23 april 2009 over het verlenen van kwijting 

voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van 

de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2007 (C6-0427/2008 – 2008/2254(DEC)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de 

beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 20071, 

– gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Centrum voor 

de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2007, vergezeld van de 

antwoorden van het Centrum2, 

– gezien de aanbeveling van de Raad van 10 februari 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– gelet op het EG-verdrag, en met name artikel 276, 

– gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende 

het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese 

Gemeenschappen3, en met name artikel 185, 

– gelet op Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975 houdende 

oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding4, en 

met name artikel 12 bis, 

– gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 

2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van 

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/20025, en met name artikel 94, 

– gelet op artikel 71 en bijlage V van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A6-0177/2009), 

1. verleent de directeur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de 

beroepsopleiding kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor het 

begrotingsjaar 2007; 

2. formuleert zijn opmerkingen in onderstaande resolutie; 

                                                 
1 PB C 278 van 31.10.2008, blz. 45. 
2 PB C 311 van 5.12.2008, blz. 130. 
3 PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1. 
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3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie die daarvan een integrerend deel 

uitmaakt, te doen toekomen aan de directeur van het Europees Centrum voor de 

ontwikkeling van de beroepsopleiding, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer, en te 

zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (serie L). 



2. Besluit van het Europees Parlement van 23 april 2009 over de afsluiting van de 

rekeningen van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding 

voor het begrotingsjaar 2007 (C6-0427/2008 – 2008/2254(DEC)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de 

beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 20071, 

– gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Centrum voor 

de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2007, vergezeld van de 

antwoorden van het Centrum2, 

– gezien de aanbeveling van de Raad van 10 februari 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– gelet op het EG-verdrag, en met name artikel 276, 

– gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende 

het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese 

Gemeenschappen3, en met name artikel 185, 

– gelet op Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975 houdende 

oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding4, en 

met name artikel 12 bis, 

– gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 

2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van 

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/20025, en met name artikel 94, 

– gelet op artikel 71 en bijlage V van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A6-0177/2009), 

1. neemt er kennis van dat de definitieve jaarrekening van het Europees Centrum voor de 

ontwikkeling van de beroepsopleiding met de bijlage bij het verslag van de Rekenkamer 

overeenstemt; 

2. gaat akkoord met de afsluiting van de rekeningen van het Europees Centrum voor de 

ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2007; 

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de directeur van het Europees 

Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding, de Raad, de Commissie en de 

Rekenkamer, en te zorgen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie 

(serie L). 

                                                 
1 PB C 278 van 31.10.2008, blz. 45. 
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3. Resolutie van het Europees Parlement van 23 april 2009 met de opmerkingen die een 

integrerend deel uitmaken van het besluit over het verlenen van kwijting voor de 

uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de 

beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2007 (C6-0427/2008 – 2008/2254(DEC)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien de definitieve jaarrekening van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de 

beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 20071, 

– gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Centrum voor 

de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2007, vergezeld van de 

antwoorden van het Centrum2, 

– gezien de aanbeveling van de Raad van 10 februari 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009), 

– gelet op het EG-verdrag, en met name artikel 276, 

– gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende 

het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese 

Gemeenschappen3, en met name artikel 185, 

– gelet op Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975 houdende 

oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding4, en 

met name artikel 12 bis, 

– gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 2343/2002 van de Commissie van 19 november 

2002 houdende de financiële kaderregeling van de organen, bedoeld in artikel 185 van 

Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/20025, en met name artikel 94, 

– gelet op artikel 71 en bijlage V van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole (A6-0177/2009), 

A. overwegende dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen 

dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2007 betrouwbaar is en dat de onderliggende 

verrichtingen wettig en regelmatig zijn, 

B. overwegende dat het Parlement de directeur van het Europees Centrum voor de 

ontwikkeling van de beroepsopleiding op 22 april 2008 kwijting heeft verleend voor de 

uitvoering van de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 20066 en dat het in 

zijn resolutie behorende bij het kwijtingsbesluit onder meer de aandacht vestigde op 

opmerkingen van de Rekenkamer betreffende een hoog percentage van overgedragen of 

geannuleerde kredieten, het ontbreken van een goede inventarisatieprocedure om activa te 
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identificeren, registreren en kapitaliseren, een onvolledige documentatie van interne 

controleprocedures, en onregelmatigheden rond een aanbestedingsprocedure, 

1. gelukwenst het Centrum met het feit dat het anders dan in vorige jaren, van de Rekenkamer 

een positieve verklaring van betrouwbaarheid heeft gekregen voor het begrotingsjaar 2007, 

niet alleen ten aanzien van de rekeningen, maar ook ten aanzien van de onderliggende 

verrichtingen; 

2. neemt kennis van de opmerking van de Rekenkamer dat doelstellingen en prestatie-

indicatoren vaak niet meetbaar waren, ofschoon het werkprogramma voor 2007 van het 

Centrum een opsomming bevatte van specifieke doelstellingen voor elke activiteit, met een 

gedetailleerde beschrijving van de te realiseren output; is het met de Rekenkamer eens dat 

dit beoordeling van de behaalde resultaten bemoeilijkt; 

3. constateert dat het Centrum aan een nauwkeuriger formulering van haar doelstellingen en 

prestatie-indicatoren werkt, en dat het voor begrotingsjaar 2008 een 

activiteitengeoriënteerde begroting heeft ingevoerd; 

4. onderschrijft de aanbeveling van de Rekenkamer aan het Centrum om precieze 

doelstellingen te formuleren en in zijn programmering een duidelijke koppeling aan te 

brengen tussen die doelstellingen en de voor realisering daarvan benodigde 

begrotingsmiddelen; 

5. verwacht dat het Centrum in zijn activiteitenverslag 2008 zal rapporteren met welke 

specifieke maatregelen aan de aanbevelingen van de Rekenkamer gevolg is gegeven; 

6. verwijst voor andere horizontale opmerkingen over het kwijtingsbesluit naar zijn resolutie 

van 23 april 2009 over het financieel beheer en het toezicht op EU-agentschappen1. 

                                                 
1  Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0274. 


