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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 Европейския център за развитие на професионалното 
обучение (Cedefop) за финансовата 2017 година, за законосъобразни и редовни и 
че неговото финансово състояние към 31 декември 2017 г. е вярно представено;

2. приветства високата степен на изпълнение на бюджета през 2017 г. (99,95%);

3. високо оценява поддържането на високото качество на работата на Cedefop, чрез 
която той предоставя научни изследвания, анализи и технически консултации за 
подпомагане на развитието на европейските политики за учене през целия живот 
и за професионално образование и обучение (ПОО) и подчертава във връзка с 
това значението на осигуряването на подходящи персонал и финансови ресурси, 
които да позволят на Cedefop да изпълнява своите задачи;

4. приветства акцента на Cedefop върху развитието на компетентности и уменията, 
по-специално сред нискоквалифицираните лица, в подкрепа на целта за 
включване на пазара на труда чрез ПОО, учене в процеса на работа и чиракуване, 
както и приноса му за програмата „Еразъм + “, новата програма за придобиване на 
умения за Европа, „Европас“ и „Панорама на уменията“, която успя да достигне 
основните си целеви групи, лицата, определящи политиките, и експерти;

5. приветства продължаващото сътрудничество на Cedefop с останалите агенции на 
ЕС, което позволява значителен обмен на знания и повишаване на ефективността, 
и в частност с Европейската фондация за обучение (ETF);

6. приветства инициативата на Cedefop за ново направление на работата по 
цифровизацията и бъдещето на труда и освен това приветства поставянето на 
началото на CareersNet, новата мрежа на Cedefop за научни изследвания, 
професионално ориентиране през целия живот и професионално развитие; 
настоятелно призовава Cedefop да използва в по-голяма степен портала EPSO за 
обявяването на вакантните си места;

7. потвърждава, че Cedefop предприема мерки с оглед на забележките и коментарите 
на органа, отговарящ за освобождаването от отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета, във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 
2016 година с цел по-нататъшно подобряване на операциите на Cedefop;

8. приветства факта, че Cedefop е в процес на присъединяване към системите e-
Tendering и e-Submission; отбелязва, че Cedefop обмисля по какъв начин може да 
въведе система за електронно фактуриране;

9. изразява съжаление, че според Сметната палата управлението на две от 
процедурите за набиране на служители на ръководни длъжности е било 
незадоволително и че съответните процедури се оценяват като неправомерни; 



PE629.756v02-00 4/6 AD\1174269BG.docx

BG

потвърждава обаче, че Cedefop извършва задълбочена оценка на двете 
неправомерни процедури за набиране на персонал, и обмисля корективни мерки 
както по отношение на двете процедури, които са в процес на разглеждане, така и 
по отношение на процедурите за набиране на персонал като цяло с цел 
преодоляване на слабостите, установени от Палатата;

10. отново заявява необходимостта от спешно прилагане на независими инструменти 
за разкриване, консултиране и сезиране, разполагащи с достатъчно финансови 
ресурси, за да се помогне на докладвалите лица, да използват правилните канали 
за разкриване на наличната им информация относно евентуални нередности, 
засягащи финансовите интереси на Съюза, като същевременно се защитава 
тяхната поверителност и се предоставят необходимите подкрепа и съвети, в 
съответствие с директивата относно защитата на лица, подаващи сигнали за 
нарушения на правото на Съюза, която понастоящем е в процес на
междуинституционални преговори;

11. отново изказва призива си Cedefop да оповестява публично протоколите от 
заседанията на своя управителен съвет;

12. препоръчва, въз основа на наличните данни, освобождаването от отговорност на 
изпълнителния директор на Европейския център за развитие на професионалното 
обучение във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 
2017 година.
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