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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. džiaugiasi, jog Audito Rūmai pareiškė, kad Fondo 2018 finansinių metų metinėse 
finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos ir kad jo 2018 m. 
gruodžio 31 d. finansinė padėtis nurodyta teisingai;

2. palankiai vertina aukštą (91 %) Fondo planuotos veiklos įgyvendinimo lygį, tačiau 
pažymi, kad lygis šiek tiek nukrito, palyginti su 2017 m. lygiu (93 %); atkreipia dėmesį 
į tai, kad ženkliai pagerėjo įgyvendinimas laiku 2018 m. (94 %), palyginti su praėjusiais 
metais (88 %); nurodo, kad šie skaičiai rodo planavimo ir įgyvendinimo kokybę ir kad 
gebama reaguoti į nuolat kintančius socialinius poreikius ir politinius įvykius; taigi 
atkreipia dėmesį į tai, kaip svarbu užtikrinti pakankamus materialiuosius ir 
žmogiškuosius išteklius, leidžiančius Fondui toliau itin sėkmingai įgyvendinti savo 
užduotis, o sykiu užtikrinti, kad pirmenybė būtų teikiama agentūroms, o ne privatiems 
rangovams;

3. pažymi, kad Fondas dalyvavo nustatant, apibrėžiant ir įgyvendinant su įgūdžiais, 
žmogiškojo kapitalo plėtra ir užimtumu susijusias Sąjungos išorės programas, taip pat 
jas stebint ir vertinant; palankiai vertina tai, kad Fondas yra vienintelė Sąjungos 
agentūra, turinti įgaliojimus dirbti už Sąjungos ribų ir remti ES išorės veiksmus 
švietimo, profesinio mokymo, įgūdžių, darbo rinkos sistemų ir žmogiškojo kapitalo 
plėtros srityse Sąjungos šalyse partnerėse, kad pagerėtų jų piliečių įsidarbinamumas ir 
užimtumo perspektyvos;

4. palankiai vertina Fondo bendradarbiavimą su ES kaimyninėmis šalimis, plėtros šalimis 
ir Vidurinės Azijos šalimis, taip pat Fondo indėlį į ES visos Afrikos politiką ir 
programas, siekiant skatinti įsidarbinamumą ir socialinę ir ekonominę įtrauktį, ir itin 
pritaria Fondo tikslui visame pasaulyje gerinti profesinio rengimo ir mokymo politikos 
formavimą;

5. remia Fondo veiklą skaitmeninių įgūdžių ir kompetencijų srityje, taip pat veiklą remiant 
šalis ir padedant joms gerinti savo kvalifikacijas ir kvalifikacijų sistemas, kad būtų 
modernizuotos tų regionų ir šalių profesinio rengimo ir mokymo sistemos ir ateityje 
gerinamas mokymasis visą gyvenimą, įsidarbinamumas ir konkurencingumas; 
pripažįsta, kad 86 % šalių, kuriose Fondas vykdė savo veiklą, padarė pažangą 
kvalifikacijų, valdymo, įsidarbinamumo, profesinio rengimo ir mokymo, verslumo 
įgūdžių ugdymo ir politikos analizės srityse;

6. pakartoja, kad JT darnaus vystymosi tiksluose, Europos konsensuse dėl vystymosi ir 
TDO pasaulinėje ataskaitoje dėl darbo ateities mokymasis visą gyvenimą apibrėžtas 
kaip labai svarbus darniam augimui ir įtraukiai stabiliai visuomenei užtikrinti, ir 
rekomenduoja, kad ši sritis liktų pagrindine Fondo veikloje;

7. pripažįsta, kad Fondo tikslai ir veiksmai labai papildo Sąjungos politiką ir veiklą, ir 
labai vertina tęstinį Fondo bendradarbiavimą ir dalijimąsi ištekliais su kitomis 
agentūromis, ypač su CEDEFOP ir EUROFOUND, nes tai sudaro sąlygas intensyviai 
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keistis žiniomis;

8. pažymi, kad 2018 m. Fondas pradėjo įgyvendinti 2017 m. lapkričio mėn. priimtus 
patobulintus 17 vidaus kontrolės principų ir kad 2018 m. metinis vidaus kontrolės 
vertinimas buvo pagrįstas vien tik naujais vidaus kontrolės principais; taip pat, 
remdamasis Fondo pateikta informacija, pažymi, kad visi nebaigti veiksmai buvo 
įtraukti į Fondo vystymosi planą ir bus atlikti 2019 m. kaip prioritetinių tobulintinų 
sričių veiksmai;

9. apgailestaudamas pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, jog nebuvo jokių 
įrodymų, kad viešojo pirkimo procedūra, per kurią buvo įdarbinti penki laikinieji Fondo 
darbuotojai, buvo atlikta atsižvelgiant į ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą; pritaria 
Audito Rūmų pastabai dėl to, kad Fondas turėtų taikyti konkurso laimėtojo nustatymo 
kriterijus, pagal kuriuos pirmenybė teikiama konkurencingai kainai;

10. palankiai vertina tai, kad Fondas įgyvendino veiksmus, kuriais oficialiai užbaigtos visos 
Komisijos vidaus audito tarnybos per 2017 m. profesinio rengimo ir mokymo (PRM) 
pažangos stebėsenos auditą pateiktos rekomendacijos, taip pat tai, kad vidaus audito 
rekomendacijų įgyvendinimo lygis siekia 100 % trečius metus iš eilės;

11. pabrėžia, kad skaidrumas ir piliečių informuotumas apie agentūrų egzistavimą yra labai 
svarbūs jų demokratinei atskaitomybei; mano, kad itin svarbus agentūrų išteklių ir 
duomenų tinkamumas naudoti ir paprastumas; todėl ragina įvertinti, kaip šiuo metu 
pateikiami ir prieinami duomenys ir ištekliai ir ar piliečiams juos paprasta suprasti, 
atpažinti ir naudoti; primena, kad visuomenės informuotumas šioje srityje galėtų išaugti, 
jei valstybės narės parengtų išsamų planą, kaip pasiekti daugiau Sąjungos piliečių;

12. remdamasis turimais duomenimis, rekomenduoja patvirtinti Europos mokymo fondo 
vykdomajam direktoriui, kad Fondo 2018 finansinių metų biudžetas įvykdytas.
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