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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 задоволството си, че Сметната палата обяви операциите, свързани с 
годишните отчети на Фондацията за финансовата 2018 година, за 
законосъобразни и редовни и че нейното финансово състояние към 31 декември 
2018 г. е вярно представено;

2. оценява дейностите на Фондацията в подкрепа на реформите в системите за 
професионално обучение в държавите партньори на Съюза;

3. отбелязва, че през 2018 г. Фондацията е започнала да прилага своите 17 принципа 
за вътрешен контрол, приети през ноември 2017 г.; отбелязва също така, въз 
основа на информация от Фондацията, че всички незавършени действия са 
включени в плана за развитие на Фондацията и ще бъдат третирани като 
приоритетни области за подобрение през 2019 г.;

4. отбелязва със съжаление, че в доклада на Палатата се посочва, че няма 
доказателства, че процедурата за възлагане на обществена поръчка, чрез която във 
Фондацията са били наети петима временни работници, е довела до избор на 
офертата с най-добро съотношение между разходи и ползи; споделя 
констатацията на Сметната палата в това отношение, че Фондацията следва да 
използва критерии за избор на изпълнител, които вземат предвид състезателните 
ценови елементи;

5. приветства факта, че Фондацията е изпълнила действия, които са довели до 
официалното приключване на всички препоръки, отправени от Службата за 
вътрешен одит на Комисията вследствие на извършения през 2017 г. одит във 
връзка с наблюдението на напредъка в областта на професионалното образование 
и обучение (ПОО);

6. препоръчва, въз основа на наличните факти, освобождаване от отговорност на 
изпълнителния директор на Европейската фондация за обучение във връзка с 
изпълнението на бюджета на Фондацията за финансовата 2018 година.


