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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 2018 година, за законосъобразни и 
редовни и че неговото финансово състояние към 31 декември 2018 г. е вярно 
представено;

2. приветства степента на изпълнение на бюджета от 100% през 2018 г. спрямо 
99,95% през 2017 г.;

3. оценява работата на Центъра за предоставяне на изследвания, анализи и 
технически консултации в областта на политиките относно професионалното 
образование и обучение (ПОО), квалификациите и уменията;

4. оценява сътрудничеството на Центъра с други агенции, попадащи в сферата на 
компетентност на комисията по заетост и социални въпроси;

5. отбелязва със съжаление, че Палатата е установила слабости в две процедури за 
набиране на персонал, при които са били нарушени принципът на прозрачност и 
принципът на равно третиране на кандидатите; отбелязва въз основа на отговора 
на Центъра, че той вече е преразгледал процедурата си за управление на конфликт 
на интереси и е в процес на подобряване на процедурите си за подбор и за 
гарантиране, че всяко удължаване на срока на валидност на списъците с успели 
кандидати ще се извършва правомерно;

6. отбелязва със съжаление въз основа на доклада на Палатата, че моделът на 
Центъра на цялостно възлагане на правните услуги на външни изпълнители е 
създал риск за принципа на добро финансово управление и риск за прозрачността 
въпреки няколкото подобрения, въведени от Центъра в тази област; признава, че 
Центърът е предприел мерки за справяне с някои от установените критични 
области и че той възнамерява да преразгледа начина, по който е организирана 
правната му функция;

7. отбелязва констатацията на Палатата, че в рамките на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка за услугите на пътническа агенция за Центъра той е трябвало 
да използва по-подробни и подходящи критерии по отношение на цената и на 
качеството, за да се осигури изборът на икономически най-изгодната оферта; 
отбелязва ангажимента на Центъра да подобри в бъдеще прилагането на 
критериите за качество за подобни услуги;

8. приветства факта, че Центърът е изготвил план за действие за всички области, в 
които следва да се извършат подобрения, посочени от Службата за вътрешен одит 
на Комисията в нейния одитен доклад „Human Resource Management and Ethics in 
CEDEFOP“ (Управление на човешките ресурси и етика в CEDEFOP);
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9. 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 
2018 година.


