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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен 

контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения: 

1. изразява задоволство, че Сметната палата обяви операциите, свързани с годишните 

отчети на Центъра за финансовата 2015 година, за законосъобразни и редовни и че 

нейното финансово състояние към 31 декември 2015 г. е вярно представено; 

2. оценява доброто качество на извършваните от Центъра научни изследвания, 

анализи и технически консултации, чрез които той подкрепя развитието на 

европейските политики за учене през целия живот и професионално образование и 

обучение и допринася за тяхното изпълнение, за да даде възможност на 

работниците да придобият добри умения и да допринесе за постигането на целите, 

определени в стратегията „Европа 2020“; 

3. приветства високата степен на изпълнение на бюджета (98,55 %) през 2015 г. и като 

цяло доброто постигане на целевите стойности; отбелязва при все това, че 

равнището на пренесените бюджетни кредити за дял II е високо (28 %); отбелязва, 

че това се дължи на голямото количество оборудване, необходимо във връзка с 

обновяването на сградата на Центъра, което не беше доставено или фактурирано до 

края на 2015 г.; 

4. приветства поставения от Центъра акцент върху компетентностите и уменията с цел 

постигане на по-добро съответствие между професионалното обучение и 

изискванията на пазара на труда и приветства особено първото проучване на 

европейските умения и работни места, както и стартирането на новата „Панорама на 

уменията“; приветства факта, че Центърът е предоставил повече специфични за 

отделните държави информация и анализ и е разширил своята подкрепа за 

отделните държави членки чрез предоставянето на експертни знания във връзка с 

изпълнението на политиките; 

5. отбелязва необходимостта от ясна ориентация и ръководство на Центъра с цел по-

нататъшно развитие на системата за управление на персонала и тясно обвързване на 

дейностите с показателите, за да се подобрят общите резултати на агенцията; 

6. потвърждава, че политическата рамка, от която се ръководи работата на Центъра, се 

е променила през 2015 г., така че да включва нов набор от приоритети за периода 

2015—2020 г., в съответствие с одобреното от министрите, отговарящи за 

политиките в областта на ПОО, в заключенията на Съвета от Рига; 

7. отбелязва, че в края на 2015 г. е направена низходяща корекция на заплатите; 

призовава Центъра да гарантира, че това не води до отрицателно въздействие върху 

условията на живот и труд на служителите и върху способността на Центъра да 

направи позициите си конкурентноспособни и привлекателни;  

8. отбелязва, че Центърът е въвел нова вътрешна структура в началото на 2015 г. и че 

2015 г. е била първата пълна година на Центъра в сферата на компетентност на 
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Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на 

Европейската комисия; 

9. приветства предприетите от Центъра последващи действия във връзка с 

коментарите на органа по освобождаване от отговорност, направени по повод на 

изпълнението на бюджета за предходни години; отбелязва, че през 2015 г. са били 

завършени всички вътрешни и външни дейности по сградата на Центъра с цел 

ремонт и структурно укрепване с оглед на местоположението ѝ на активен разлом и 

че продължават да се разглеждат въпроси, свързани с безопасността на същата 

сграда., като следва да бъдат решени през 2016 г.; призовава центъра да продължи 

да информира редовно Парламента относно посочените въпроси, свързани със 

сигурността. 
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РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА 
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