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

2. teigiamai vertina tai, kad biudžeto panaudojimo lygis 2018 m. buvo 100 proc. (2017 m. 
– 99,95 proc.);

3. vertina Centro darbą teikiant mokslinius tyrimus, analizes ir technines konsultacijas 
profesinio rengimo ir mokymo, kvalifikacijų ir įgūdžių srityse;

4. vertina Centro bendradarbiavimą su kitomis agentūromis, kurios priklauso Užimtumo ir 
socialinių reikalų komiteto kompetencijai;

5. apgailestaudamas pažymi, kad Audito Rūmai nustatė su dviem įdarbinimo 
procedūromis susijusių trūkumų, kurie pakenkė skaidrumo ir vienodo požiūrio į 
pareiškėjus principui; remdamasis Centro atsakymu, pažymi, kad jis jau persvarstė savo 
interesų konfliktų sprendimo procedūrą ir ėmėsi priemonių siekdamas patobulinti savo 
atrankos procedūras ir užtikrinti, kad rezervo sąrašas būtų nuolat atnaujinamas;

6. apgailestaudamas pažymi, kad, kaip teigiama Audito Rūmų ataskaitoje, Centro 
taikomas užsakomųjų paslaugų modelis, kai visos teisinės paslaugos perduodamos 
išorės teikėjams, kelia pavojų patikimam finansų valdymui ir skaidrumui, nepaisant to, 
kad Centras jau atliko keletą patobulinimų šioje srityje; pripažįsta, kad Centras ėmėsi 
priemonių, kad išspręstų kai kurias nustatytas svarbias problemas ir kad jis ketina iš 
naujo įvertinti, kaip organizuojamas jo teisinių funkcijų atlikimas;

7. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą, kad vykdant kelionių agentūros paslaugų 
pirkimo procedūrą Centras turėjo taikyti išsamesnius ir tinkamesnius kainos ir kokybės 
kriterijus, kad sudarant sutartį būtų užtikrintas geriausias kainos ir kokybės santykis; 
atkreipia dėmesį į Centro įsipareigojimą ateityje patobulinti kokybės kriterijų taikymą 
skiriant panašių paslaugų sutartis;

8. palankiai vertina tai, kad Centras parengė veiksmų planą visoms sritims, kurios buvo 
nustatytos Komisijos Vidaus audito tarnybos parengtoje audito ataskaitoje dėl 
„CEDEFOP žmogiškųjų išteklių valdymo ir etikos“, tobulinti;

9. remdamasis turimais duomenimis, rekomenduoja patvirtinti Europos profesinio 
mokymo plėtros centro vykdomajam direktoriui, kad Centro 2018 finansinių metų 
biudžetas įvykdytas.


