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1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT 

az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének 

végrehajtására vonatkozó mentesítésről 

(2016/2161(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2015-ös pénzügyi évre szóló 

végleges éves beszámolójára, 

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2015-es 

pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszaival 

együtt1, 

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás 

megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 

szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke 

szerinti nyilatkozatára2, 

– tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a 

Megfigyelőközpont számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi 

ajánlásra (05873/2017 – C8-0048/2015), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére, 

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. 

október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre3 és 

különösen annak 208. cikkére, 

– tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. február 

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

– tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. 

cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. 

szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre5 és 

különösen annak 108. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és 

Szociális Bizottság véleményére (A8-0145/2017), 

                                                 
1 HL C 449., 2016.12.1., 32. o. 
2 HL C 449., 2016.12.1., 32. o. 
3 HL L 298., 2012.10.26., 1. o. 
4 HL L 39., 1975.2.13., 1. o. 
5 HL L 328., 2013.12.7., 42. o. 
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1. mentesítést ad az Európai Szakképzésfejlesztési Központ igazgatója számára a központ 

2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan; 

2. megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze; 

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

képező állásfoglalást az Európai Szakképzésfejlesztési Központ igazgatójának, a 

Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről. 
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2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT 

az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó elszámolása 

lezárásáról 

(2016/2161(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2015-ös pénzügyi évre szóló 

végleges éves beszámolójára, 

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2015-es 

pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ válaszaival 

együtt1, 

– tekintettel a Számvevőszéknek a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás 

megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és 

szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke 

szerinti nyilatkozatára2, 

– tekintettel a 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében a 

Megfigyelőközpont számára adandó mentesítésről szóló, 2017. február 21-i tanácsi 

ajánlásra (05873/2017 – C8-0048/2015), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére, 

– tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 

1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. 

október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre3 és 

különösen annak 208. cikkére, 

– tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. február 

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

– tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. 

cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. 

szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre5 és 

különösen annak 108. cikkére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és 

Szociális Bizottság véleményére (A8-0145/2017), 

                                                 
1 HL C 449., 2016.12.1., 32. o. 
2 HL C 449., 2016.12.1., 32. o. 
3 HL L 298., 2012.10.26., 1. o. 
4 HL L 39., 1975.2.13., 1. o. 
5 HL L 328., 2013.12.7., 42. o. 
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1. jóváhagyja az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2015-ös pénzügyi évre szóló 

elszámolásának lezárását; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Szakképzésfejlesztési 

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

gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről. 
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3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2015-ös pénzügyi évre szóló általános 

költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét 

képező megjegyzésekkel 

(2016/2161(DEC)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2015-ös pénzügyi évre szóló 

általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára, 

– tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és IV. mellékletére, 

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és 

Szociális Bizottság véleményére (A8-0145/2017), 

A. mivel az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (a továbbiakban: „a központ”) 

pénzügyi kimutatásai szerint a 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetése 18 356 560 

EUR volt, ami 2014-hez képest 6,27 %-os növekedést jelent; mivel a központ 

költségvetése teljes egészében az uniós költségvetésből származik; 

B. mivel a Számvevőszék megállapította, hogy kellő mértékben megbizonyosodott arról, 

hogy a központ 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolója megbízható, és 

hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek; 

C. mivel a mentesítésért felelős hatóság a mentesítési eljárás keretében hangsúlyozza, hogy 

különösen fontos az uniós intézmények demokratikus legitimitásának további erősítése 

az átláthatóság és az elszámoltathatóság javítása, a teljesítményalapú költségvetés-

tervezés koncepciójának végrehajtása és az emberi erőforrások megfelelő irányítása 

révén; 

A 2014. évi mentesítés nyomon követése 

1. tudomásul veszi, hogy: 

 a szerepe fejlesztésének és megerősítésének lehetőségeire vonatkozó, a rendszeres 

külső értékelés keretében javasolt 23 ajánlás és kapcsolódó fellépés közül 2015 

végéig 11-et lezártak, és a központnak tájékoztatni kell a mentesítésért felelős 

hatóságot a fennmaradó ajánlások végrehajtása terén elért haladásról; 

 a központ épületén végzett munkálatok 2015 decemberében zárultak le és a központ 

átvételi jegyzőkönyvet írt alá a munkálatokért felelős vállalattal a felújított területek 

használatára vonatkozóan, amely vállalatot felkérték, hogy nyújtson be cselekvési 

tervet az épület állapotának a munkálatok befejezését követően legalább tíz évig 

terjedő nyomon követésére; 

Költségvetés és pénzgazdálkodás 

2. megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2015-ös pénzügyi év során folytatott költségvetés-
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ellenőrzési erőfeszítések eredményeképpen a költségvetés végrehajtási aránya 98,61%-

os volt, ami az előző évhez képest 3%-os növekedést jelent; megjegyzi továbbá, hogy a 

kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 83,04%-os volt, ami az előző évhez képest 

3,33%-os csökkenést jelent; 

Kötelezettségvállalások és átvitelek 

3. tudomásul veszi, hogy a központ 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról 

készített számvevőszéki jelentés (a továbbiakban: „a számvevőszéki jelentés”) szerint 

az átvitt lekötött előirányzatok aránya a II. cím (igazgatási kiadások) esetében összesen 

28%-ot (477 994 eurót) tett ki; tudomásul veszi, hogy ezekre az átvitelekre nagyrészt a 

központ épületének javított területein a felújításához szükséges olyan hálózati és más 

informatikai berendezések nagy száma miatt került sor, amelyeket 2015 végéig még 

nem szállítottak le vagy számláztak ki; megjegyzi, hogy az átviteleket gyakran részben 

vagy teljes egészében a központ operatív programjának több éves jellegével lehet 

indokolni és nem feltétlenül a költségvetési tervezés és végrehajtás hiányosságaira 

utalnak, továbbá mindig ellentmondanak az évenkéntiség költségvetési elvének, 

különösen ha azokat a központ előre betervezi, és erről tájékoztatja a Számvevőszéket; 

4. megjegyzi, hogy a központ további megtakarítások felhasználására volt képes, amelyek 

a bérekre vonatkozó súlyozási tényező 2014-ben 83,8 %-ról 79,9 %-ra történt 

kiigazítása miatt keletkeztek; megjegyzi továbbá, hogy e kiigazítás tényét csak 2015 

novemberében hozták a központ tudomására; elismeri, hogy annak ellenére, hogy a 

központ közvetlenül az év vége előtt fel tudta használni ezeket a forrásokat, a kifizetésre 

csak 2016-ban került sor; 

Átcsoportosítás 

5. tudomásul veszi a központ éves tevékenységi jelentéséből, hogy a rendelkezésre álló 

források hatékony felhasználásának maximálása érdekében a központ 57 

átcsoportosítást végzett 2015-ben az I. címből (személyzeti kiadások) a II. (igazgatási 

kiadások) és a III. címbe (működési kiadások); megelégedéssel állapítja meg, hogy a 

2015. évi átcsoportosítások szintje és jellege a pénzügyi szabályok keretei között 

maradt; 

Közbeszerzési és munkaerő-felvételi eljárások 

6. megjegyzi,hogy a központ 70 közbeszerzési eljárást bonyolított le 2015-ben, amely 

2014-hez képest 32%-os növekedést jelent, ennek 21%-a nyílt eljárással, 79%-a pedig 

tárgyalásos eljárással történt; 

7. üdvözli, hogy a központ továbbra is aktívan elkötelezett a munkaerő-toborzás és 

foglalkoztatás egyenlő feltételei mellett, alkalmazottai 61%-a nő, 39%-a pedig férfi, 

célja továbbá a földrajzi egyensúly biztosítása is; üdvözli, hogy a nők minden besorolási 

szinten – beleértve az irányítási szintet is – képviseltetve vannak; 

8. megjegyzi, hogy 2015 végén fizetéscsökkentésre került sor; felhívja a központot annak 

biztosítására, hogy ez ne vezessen negatív hatásokhoz munkatársai élet- és 

munkakörülményei, valamint a központ azon képessége tekintetében, hogy álláshelyeit 

versenyképessé és vonzóvá tegye;  
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Az összeférhetetlenség megelőzése, kezelése és az átláthatóság 

9. elismeri, hogy bevett eljárásként a központ igazgatója felkérte az újonnan kinevezett 

igazgatótanácsi tagokat, hogy az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére 

vonatkozó, a központ által 2014 októberében elfogadott politikával összhangban írjanak 

alá egy összeférhetetlenségi nyilatkozatot; megállapítja továbbá, hogy a központ 

rendszeresen emlékezteti és bátorítja az igazgatótanács azon néhány tagját, aki még ezt 

nem tette meg, hogy nyújtson be nyilatkozatot arról, hogy nem áll fenn 

összeférhetetlenség; sürgeti ezt a pár igazgatótanácsi tagot, hogy további késedelem 

nélkül nyújtson be aláírt nyilatkozatot; felhívja a központot, hogy tegye közzé a 

honlapján ezeket a dokumentumokat, hogy lehetővé váljon a nyilvánosság szükséges 

betekintése a központ felső vezetésének ügyeibe; 

10. emlékeztet arra, hogy a központ 2014. október 22-én elfogadta csalás elleni stratégiáját, 

valamint az összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére szolgáló politikáját; 

tudomásul veszi, hogy a központ etikára, integritásra és belső ellenőrzési kérdésekre 

vonatkozó rendszeres figyelemfelkeltő tevékenységet kínál alkalmazottainak, többek 

között áttekintést nyújtva a központ csalás elleni stratégiájáról, az összeférhetetlenség 

megelőzésére és kezelésére vonatkozó alapelvekről, a szabálytalanságokra (visszaélések 

bejelentésére) vonatkozó iránymutatásokról és a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos 

figyelmeztető jelzésekről; 

Belső kontroll 

11. megjegyzi, hogy éves munkaprogramja részeként a központ rendszeresen végez 

kockázatértékelést és készít kockázatkezelési tervet annak érdekében, hogy 

megállapítsa, hogy mely kockázatok befolyásolhatják a központ céljainak elérését; 

megállapítja, hogy a központ a szervezetre gyakorolt lehetséges hatásai, illetve ezek 

jelentkezésének valószínűsége alapján értékeli a kockázatokat; megelégedéssel veszi 

tudomásul a 2015. évi munkaprogramból, hogy a központ vezetői a tevékenységek és a 

projektek szintjén kezelték a kockázatokat, amelyek szintje a referenciaérték alatt 

marad; 

12. tudomásul veszi, hogy a központ vezetői egyetlen referenciaérték feletti általános 

kockázatot nevezett meg az érdekelt felek előre nem látható (külső) igényeit illetően; 

megjegyzi, hogy az érdekeltek – köztük az Unió intézményei – ilyen igényeit nehéz 

kielégíteni a központ rendelkezésére álló erőforrásokból; tudomásul veszi, hogy a 

központ rendszeresen tájékoztatja az irányító testülete tagjait munkaprogramja 

változásairól és arról, hogy a fejlemények szoros nyomon követése lehetővé teszi a 

központ számára az igények megelőlegezését és e tevékenységek megfelelő beépítését 

vagy az éves munkaprogram kiigazítását a rendelkezésre álló forrásokkal és az 

igényekkel összhangban; 

Belső ellenőrzés 

13. elismeri, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (IAS) az IAS 2013 és 2015 

közötti stratégiai ellenőrzési terve részeként ellenőrzést végzett „a közbeszerzésről, a 

csalások megelőzését és a jogi tanácsadást is beleértve”; megállapítja, hogy a végleges 

ellenőrzési jelentés öt ajánlást tartalmazott, melyből egy „nagyon fontos”, négy pedig 

„fontos” volt; megállapítja továbbá, hogy a központ cselekvési tervet készített az összes 
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ajánlások megvalósítása érdekében, amelyeket 2016 végéig kell végrehajtani; felszólítja 

a központot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a cselekvési terv 

végrehajtásáról; 

Teljesítmény 

14. megjegyzi, hogy a központ szorosan együttműködik az Európai Képzési Alapítvánnyal 

(ETF) és az Eurofunddal (Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények 

Javításáért), amelyet az ügynökségek közötti együttműködési megállapodásokkal, 

valamint korábban közösen elfogadott éves munkaprogramokkal tettek hivatalossá; 

15. tudomásul veszi, hogy a központ aktívan hozzájárult számos uniós ügynökség 

teljesítményjavítási hálózatának, például a „tevékenységalapú költségvetés-tervezéssel, 

költségszámítással és irányítással” foglalkozó munkacsoport tevékenységéhez, és 

együttműködik más uniós ügynökségekkel a bevált gyakorlatok összegyűjtése és az 

uniós ügynökségek tevékenységalapú irányítását segítő eszköztár kidolgozása céljából; 

16. megjegyzi, hogy a központ teljesítménymérő rendszere (PMS) a tervezési és 

jelentéstételi folyamatok szerves részét képezi; megjegyzi, hogy a PMS érthetővé teszi a 

központ eredményeit, relevanciáját és hatékonyságát, továbbá alkalmazottai körében 

egy folyamatos javításra törekvő kultúrát mozdít elő; elégedetten veszi tudomásul, hogy 

a PMS 2015-ben végzett belső felülvizsgálata megerősítette, hogy a PMS egyértelmű 

elemzési eszközt nyújt a központ teljesítményének megértéséhez, az elért eredményekre 

összpontosítva; 

Egyéb megjegyzések 

17. a számvevőszéki jelentés alapján megállapítja, hogy a központ számára a görög 

hatóságok által biztosított épület egy aktív törésvonalon helyezkedik el, aminek 

következtében az épület strukturális károkat szenvedett; elismeri, hogy az épületen 

végzett helyreállítási munkálatokat 2015 decemberében befejezték; megjegyzi, hogy a 

központ átvételi jegyzőkönyvet írt alá a felújított területek használatára vonatkozóan, és 

a munkálatokért felelős vállalatot felkérték, hogy nyújtson be cselekvési tervet az épület 

állapotának a munkálatok befejezését követően legalább tíz évig terjedő nyomon 

követésére; 

18. megjegyzi, hogy a központ az épülettel kapcsolatos különböző biztonsági problémák 

elhárításán dolgozik; megjegyzi különösen, hogy biztonsági problémát jelentenek az 

épület üveghomlokzata és a központ konferenciatermeinek tetőablakai, ami a központ 

helyiségeinek rendelkezésre állását is befolyásolja; felszólítja a központot és a 

Bizottságot, hogy készítsenek elő egy olyan kockázatértékelési dokumentumot, amely 

az építkezés lehetséges javításaira vagy a egy másik épületbe való esetleges 

áthelyezésre vonatkozó jövőbeli döntések alapjául szolgálhatnak; 

19. megjegyzi, hogy a javítási munkálatokat és a szerkezeti megerősítéseket 2015-ben 

befejezték; megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a közelmúltban, 2016 áprilisában 

elvégzett repedésvizsgálat során kiderült, hogy a javítási munkálatok eredményesnek 

bizonyultak; üdvözli a stabilitás és a csúszás mértékének ellenőrzésére szolgáló 

valamennyi szükséges rendszer üzembe helyezését, valamint egy olyan 

csúszásbiztosítás megkötését az épületre, amely átfogóan foglalkozik a szerkezeti 
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károsodással;  

20. megjegyzi, hogy a központban még mindig vannak különféle biztonsági problémák az 

épület üveg homlokzatával, valamint a központ konferenciatermeinek mennyezeti 

világításával kapcsolatosan, amelyek az elhasználódás egyre jelentősebb jeleit mutatják; 

megjegyzi, hogy e problémák teljes megoldását célzó munkálatokat 2016 

novemberében fejezték be; megjegyzi továbbá, hogy mivel az ablakok javítása 

rendkívül fontos volt, a munkálatokat a központ költségvetéséből finanszírozták, 

valamint a központ jelenleg aktívan nyomon követi a görög hatóságokkal a pénzügyi 

kötelezettség kérdését; felszólítja a központot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős 

hatóságnak a munkálatok befejezéséről és azok eredményességéről, valamint a 

pénzügyi köztelezettség kérdéséről; felhívja továbbá a központot annak 

megvizsgálására, hogy a jelenlegi épülettel kapcsolatos ismétlődő problémák nem 

kérdőjelezik-e meg nemcsak az épület gazdasági életképességét, hanem – ami sokkal 

fontosabb – a személyzet biztonságát és védelmét, valamint hogy előnyösebb megoldás 

lenne-e a központ elköltöztetése egy új épületbe; 

21. nagyra értékeli a központ magas színvonalú kutatásait, elemzéseit és technikai tanácsait, 

amelyek révén támogatja az egész életen át tartó tanulással és a szakképzéssel 

kapcsolatos európai politikák kidolgozását és hozzájárul megvalósításukhoz, hogy 

lehetővé tegye, hogy a munkavállalók megfelelő készségeket szerezzenek és 

hozzájáruljanak az Európa 2020 stratégiában kitűzött célok eléréséhez; 

22. üdvözli, hogy a központ a kompetenciákra és a készségekre összpontosít, ami egyéb 

célok mellett elősegíti, hogy a szakképzést jobban a munkaerőpiaci igényekhez igazítsa, 

és különösen üdvözli a készségekről és munkahelyekről készített első európai felmérést, 

valamint az új uniós „készségkörkép” elindítását; üdvözli, hogy a központ több 

országspecifikus tájékoztatást és elemzést nyújtott, és kiterjesztette támogatását az 

egyes tagállamokra a politikáik végrehajtásával kapcsolatban biztosított szakértelem 

révén; 

23. elismeri, hogy a központ munkáját vezérlő politikai keret 2015-ben fejlődött, és új 

elsődleges célokat foglal magában a 2015 és 2020 közötti időszakra, amelyeket a 

szakképzésért felelős miniszterek hagytak jóvá a rigai következtetésekben; 

24. megjegyzi, hogy a központ 2015 elején új belső struktúrát alakított ki, és hogy 2015 volt 

a központ első teljes éve a Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi 

Befogadás Főigazgatóságának fennhatósága alatt; 

° 

° ° 

25. a mentesítő határozatot kísérő, több területet érintő egyéb észrevételei tekintetében utal 

az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló [2017. 

xxxx xx-i] állásfoglalására1. 

                                                 
1 E napon elfogadott szövegek, P[8_TA(PROV)(2017)0000]. 
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VÉLEMÉNY A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL 

a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére 

az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2015-ös pénzügyi évre szóló költségvetésének 

végrehajtására vonatkozó mentesítésről 

(2016/2161(DEC)) 

A vélemény előadója: Marian Harkin 

 

 

JAVASLATOK 

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

1. megelégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a központ 2015-ös pénzügyi 

évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyleteket a Számvevőszék 

jogszerűnek és szabályszerűnek ítélte, és hogy a központ a 2015. december 31-i pénzügyi 

helyzetéről valós képet adott; 

2. nagyra értékeli a központ magas színvonalú kutatásait, elemzéseit és technikai tanácsait, 

amelyek révén támogatja az egész életen át tartó tanulással és a szakképzéssel kapcsolatos 

európai politikák kidolgozását és hozzájárul megvalósításukhoz, hogy lehetővé tegye, 

hogy a munkavállalók megfelelő készségeket szerezzenek és hozzájáruljanak az Európa 

2020 stratégiában kitűzött célok eléréséhez; 

3. elismerően nyilatkozik a 2015-ben elért magas költségvetési végrehajtási arányról 

(98,55%) és a célok általában jó arányban történő eléréséről; megállapítja azonban, hogy 

az átvitt előirányzatok szintje a II. cím esetében magas volt (28%); megjegyzi, hogy ez 

abból eredt, hogy a központ épületének felújítását követően nagy mennyiségű eszközre 

volt szükség, amelyek 2015 végéig nem kerültek leszállításra vagy kiszámlázásra; 

4. üdvözli, hogy a központ a kompetenciákra és a készségekre összpontosít, ami egyéb célok 

mellett elősegíti, hogy a szakképzést jobban a munkaerőpiaci igényekhez igazítsa, és 

különösen üdvözli a készségekről és munkahelyekről készített első európai felmérést, 

valamint az új uniós „készségkörkép” elindítását; üdvözli, hogy a központ több 

országspecifikus tájékoztatást és elemzést nyújtott, és kiterjesztette támogatását az egyes 

tagállamokra a politikáik végrehajtásával kapcsolatban biztosított szakértelem révén; 
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5. megjegyzi, hogy egyértelműbb iránymutatásra és a központ irányítására van szükség a 

személyzeti irányítási rendszer továbbfejlesztése és a tevékenységek mutatókkal való 

szoros összekötése céljából az ügynökség átfogó teljesítményének javítása érdekében; 

6. elismeri, hogy a központ munkáját vezérlő politikai keret 2015-ben fejlődött, és új 

elsődleges célokat foglal magában a 2015 és 2020 közötti időszakra, amelyeket a 

szakképzésért felelős miniszterek hagytak jóvá a rigai következtetésekben; 

7. megjegyzi, hogy 2015 végén fizetéscsökkentésre került sor; felhívja a központot annak 

biztosítására, hogy ez ne vezessen negatív hatásokhoz munkatársai élet- és 

munkakörülményei, valamint a központ azon képessége tekintetében, hogy álláshelyeit 

versenyképessé és vonzóvá tegye;  

8. megjegyzi, hogy a központ 2015 elején új belső struktúrát alakított ki, és hogy 2015 volt a 

központ első teljes éve az Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és 

Társadalmi Befogadás Főigazgatóságának fennhatósága alatt; 

9. üdvözli a mentesítésért felelős hatóság előző évek költségvetésének végrehajtására 

vonatkozó észrevételei nyomán a központ által tett intézkedéseket; megjegyzi, hogy 2015-

ben befejeződött minden belső és külső munka a központ épületén, amelyek célja a 

szerkezet javítása és megerősítése volt, mert az épület egy aktív törésvonalon helyezkedik 

el, és hogy az épületbiztonsági kérdésekkel továbbra is foglalkozni kell és 2016-ban meg 

kell oldani azokat; felhívja a központot, hogy folyamatosan tájékoztassa a Parlamentet e 

biztonsági kérdésekről. 
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