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1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó mentesítésről
(C7-0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2008-as pénzügyi évre vonatkozó 
végleges éves beszámolójára,

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2008-as 
pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ 
válaszaival együtt1,

– tekintettel a Tanács ...-i ajánlására (0000/2010 – C7-0000/2010),

– tekintettel az EK-Szerződés 276. cikkére és az EUMSz. 319. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre2 és 
különösen annak 185. cikkére,

– tekintettel az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. február 
10-i 337/75/EGK tanácsi rendeletre3 és különösen annak 12a. cikkére,

– tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre 
vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, 
Euratom bizottsági rendeletre4 és különösen annak 94. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

1. mentesítést ad az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatója számára a központ 
2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2. megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét 
képező állásfoglalást az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ igazgatójának, a 
Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

                                               
1 HL C 304., 2009.12.15., 118. o.
2 HL L 248., 2002.9.16., 1.o.
3 HL L 39., 1975.2.13., 1. o.
4 HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
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2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2008-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolása 
lezárásáról
(C7-0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2008-as pénzügyi évre vonatkozó 
végleges éves beszámolójára,

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2008-as 
pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ 
válaszaival együtt1,

– tekintettel a Tanács ...-i ajánlására (0000/2010 – C7-0000/2010),

– tekintettel az EK-Szerződés 276. cikkére és az EUMSz. 319. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre2, és 
különösen annak 185. cikkére,

– tekintettel az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. február 
10-i 337/75/EGK tanácsi rendeletre3 és különösen annak 12a. cikkére,

– tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre 
vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, 
Euratom bizottsági rendeletre4 és különösen annak 94. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

1. jóváhagyja az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2008-as pénzügyi évre vonatkozó 
elszámolása lezárását;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Szakképzés-fejlesztési 
Központ igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és 
gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

                                               
1 HL C 304., 2009.12.15., 118. o.
2 HL C 248., 2002.9.16., 1. o.
3 HL L 39., 1975.2.13., 1. o.
4 HL L 357., 2002.12.31., 72. o.



PR\794463HU.doc 5/7 PE430.473v01-00

HU

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező 
megjegyzésekkel
(C7-0181/2009 – 2009/2110(DEC))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2008-as pénzügyi évre vonatkozó 
végleges éves beszámolójára,

– tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2008-as 
pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójáról szóló jelentésére, a központ 
válaszaival együtt1,

– tekintettel a Tanács ...-i ajánlására (0000/2010 – C7-0000/2010),

– tekintettel az EK-Szerződés 276. cikkére és az EUMSz. 319. cikkére,

– tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre2 és 
különösen annak 185. cikkére,

– tekintettel az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. február 
10-i 337/75/EGK tanácsi rendeletre3 és különösen annak 12a. cikkére,

– tekintettel az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre 
vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, 
Euratom bizottsági rendeletre4 és különösen annak 94. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

– tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére és a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

A. mivel a Számvevőszék kijelentette, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a 2008-as 
pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az 
alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek,

B. mivel 2009. április 23-án a Parlament megadta a mentesítést az Európai Szakképzés-
fejlesztési Központ igazgatójának a központ 2007-es pénzügyi évre szóló 
költségvetésének végrehajtására vonatkozóan5, és a mentesítési határozatot kísérő 
állásfoglalásban a Parlament többek között felhívta a figyelmet a Számvevőszék magas 
átviteli és törlési aránnyal, a mérhető célkitűzéseknek és mutatóknak a programozás 

                                               
1 HL C 304., 2009.12.15., 118. o.
2 HL L 248., 2002.9.16., 1.o.
3 HL L 39., 1975.2.13., 1. o.
4 HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
5 HL L 255., 2009.9.26., 141. o.
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keretében szükséges megállapításával és a célkitűzések és a teljesítésükhöz szükséges 
költségvetési források közötti világos kapcsolat kijelölésével kapcsolatos észrevételeire,

Teljesítmény

1. üdvözli, hogy a központ pozitív megbízhatósági nyilatkozatot kapott a Számvevőszéktől a 
2008-as pénzügyi évre vonatkozóan, nemcsak az elszámolások, hanem az alapul szolgáló 
ügyletek tekintetében is; megállapítja, hogy a központ hatalmas előrelépést tett az 
eszközök azonosítására, nyilvántartására és tőkésítésére vonatkozó megfelelő leltározási 
eljárás, a belső ellenőrzési folyamatok dokumentációja és a közbeszerzési eljárások terén;

2. ismételten hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy a központ SMART-célkitűzéseket és 
RACER-mutatókat határozzon meg a programozás során az eredmények 
megvalósulásának értékelése céljából; mindemellett tudomásul veszi, hogy a központ 
kijelentette: 2009-re vonatkozó munkatervében figyelembe vette ezeket az észrevételeket; 
felkéri a központot a Gantt-diagram bevezetésének megfontolására működési 
tevékenységeinek tervezése során, amelynek segítségével gyorsan rögzíthetné az egyes 
alkalmazottak által egy-egy projektre fordított időt, és eredményorientált megközelítést 
alkalmazhatna;  

3. üdvözli mindazonáltal, hogy a központ 2010-ben kísérleti rendszert kíván bevezetni az 
egyes alkalmazottak által a központ egy-egy projektjére fordított idő rögzítésére;

4. kéri, hogy a központ a Számvevőszék következő jelentéséhez csatolandó táblázatában 
hasonlítsa össze a mentesítés során vizsgált évben történt előrelépéseket és az előző 
pénzügyi évben tett előrelépéseket, hogy a mentesítésért felelős hatóság jobban tudja 
értékelni a központ évről évre nyújtott teljesítményét; 

Költségvetési és pénzügyi irányítás

5. felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy a központ ismét átvitt előirányzatokat (a működési 
kifizetések 25%-át, mintegy 1 400 000 eurót); hangsúlyozza, hogy ez a helyzet a működési 
kiadások differenciált előirányzatainak programozásában és monitorozásában 
megnyilvánuló hiányosságokra utal;

Belső ellenőrzés

6. elismerését fejezi ki, hogy a központ volt az ügynökségek közül az első, amely önként 
részt vett az etikai keret kísérleti ellenőrzésében; megállapítja, hogy erre az ellenőrzésre 
2009. február 16. és 20. között került sor, három ellenőr végezte, és a belső ellenőrzési 
szolgálat megerősítette, hogy a központ jó etikai keretet alakított ki; 

7. elismeri, hogy a központ a belső ellenőrzési szolgálat által 2006 óta tett 30 ajánlás közül 
15-öt végrehajtott; megállapítja, hogy a még nem teljesített 15 ajánlás közül 6 minősül 
„nagyon fontosnak”, és főként az emberi erőforrások kezelésére vonatkoznak (pl. 
személyzet teljesítménye, személyes célkitűzések és a személyzeti bizottság szerepének és 
feladatainak megállapítása);

o
o   o
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8. a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az 
ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2010. április 
...-i állásfoglalására.


