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1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
(C7-0190/2009 – 2009/2120(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų galutines metines 
ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų 
galutinių metinių ataskaitų kartu su Fondo atsakymais1,

– atsižvelgdamas į Tarybos ... rekomendaciją (0000/2010 – C7-0000/2010),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir Sutarties dėl ES veikimo 319 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento2, 
ypač į jo 185 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1339/2008 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo (nauja redakcija)3, ypač į jo 
17 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje4, ypač į jo 94 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę (A7-0000/2010),

1. suteikia patvirtinimą Europos mokymo fondo direktorei, kad Fondo 2008 finansinių metų 
biudžetas įvykdytas;

2. išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, 
Europos mokymo fondo direktorei, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, 
kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

                                               
1 OL C 304, 2009 12 15, p. 136.
2 OL C 248, 2002 9 16, p. 1.
3 OL L 354, 2008 12 31, p. 82.
4 OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
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2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymo
(C7-0190/2009 – 2009/2120(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų galutines metines 
ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų 
galutinių metinių ataskaitų kartu su Fondo atsakymais1,

– atsižvelgdamas į Tarybos ... rekomendaciją (0000/2010 – C7-0000/2010),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir Sutarties dėl ES veikimo 319 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento2, 
ypač į jo 185 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1339/2008 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo (nauja redakcija)3, ypač į jo 
17 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje4, ypač į jo 94 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę (A7-0000/2010),

1. pritaria Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos mokymo fondo direktorei, Tarybai, 
Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje (L serijoje).

                                               
1 OL C 304, 2009 12 15, p. 136.
2 OL C 248, 2002 9 16, p. 1.
3 OL L 354, 2008 12 31, p. 82.
4 OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
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3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos mokymo fondo 2008 
finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį
(C7-0190/2009 – 2009/2120(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų galutines metines 
ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos mokymo fondo 2008 finansinių metų 
galutinių metinių ataskaitų kartu su Fondo atsakymais1,

– atsižvelgdamas į Tarybos ... rekomendaciją (0000/2010 – C7-0000/2010),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 276 straipsnį ir Sutarties dėl ES veikimo 319 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento2, 
ypač į jo 185 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1339/2008 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo (nauja redakcija)3, ypač į jo 
17 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) 
Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos 
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje4, ypač į jo 94 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 77 straipsnį ir VI priedą,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę (A7-0000/2010),

A. kadangi Audito Rūmai (toliau – EAR) pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, 
jog 2008 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir vykdytos finansinės 
operacijos yra teisėtos ir tvarkingos,

B. kadangi Parlamentas 2009 m. balandžio 23 d. Europos mokymų fondo direktorei suteikė 
patvirtinimą, kad Fondo 2007 finansinių metų biudžetas įvykdytas5, ir savo prie biudžeto 
įvykdymo patvirtinimo pridėtoje rezoliucijoje, inter alia:
- atkreipė dėmesį į EAR išvadą, kad taisomajame biudžete nurodyta asignuotųjų 

pajamų suma buvo neteisinga (turėjo būti nurodyta ne 3 400 000 eurų, o 1 200 000 

                                               
1 OL C 304, 2009 12 15, p. 136.
2 OL C 248, 2002 9 16, p. 1.
3 OL L 354, 2008 12 31, p. 82.
4 OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
5  OL L 255, 2009 9 26, p. 149.
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eurų suma),
- pastebėjo, kad savo patikinimo pareiškime (pridedame prie metinės veiklos 

ataskaitos) direktorė pateikė tas pačias kaip ir ankstesniais metais išlygas, susijusias 
su politinės padėties nepastovumu šalyse partnerėse, Tempus konvencijos finansiniu 
valdymu, galiomis Fondo teikiamos techninės pagalbos Tempus programai 
socialinėmis, teisinėmis ir finansinėmis pasekmėmis bei poveikiu reputacijai;

Veikimas 

1. pažymi, kad tarpiniame Fondo vertinime (EAR/06/05 galutinė ataskaita, 2006 05 25) jo 
veiklos poveikis tiesioginiams paramos gavėjams apskritai buvo laikomas teigiamu; 
nepaisant to, atkreipia dėmesį, kad nelengva įrodyti poveikį valdžios institucijoms, nes 
sunku nustatyti tiesioginį ryšį tarp Fondo projektų rezultatų ir institucijų veiklos; 

2. sveikina Fondą, nes, jam remiant Komisiją 2008 m., pastarosios pasitenkinimo lygis buvo 
97 proc.; ypač pabrėžia, kad daugiausiai prašymų Fondui buvo pateikta politikos sričių ir
dalyvavimo rengiant Europos kaimynystės priemones srityse (32 proc.), projektų rengimo 
(21 proc.), planavimo (11 proc.) bei jų identifikavimo (10 proc.) ir priežiūros srityse.

3. ragina Fondą lentelėje, kuri turi būti pridėta prie kitos EAR ataskaitos, pateikti operacijų, 
atliktų metais, kurių biudžeto įvykdymas tvirtinamas, palyginimą su ankstesnių metų 
operacijomis, siekiant biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucijai suteikti galimybę 
geriau įvertinti Fondo veiklą skirtingais metais;  

Fondo veiklos sritis

4. atkreipia dėmesį į tai, kad 2008 m. atlikus 1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamento 
(EEB) Nr. 1360/90 dėl Europos mokymo fondo įsteigimo1 redakciją, Fondas gavo 
galimybę plėsti savo ekspertizę kituose nei ankstesniais metais sektoriuose; pažymi, kad 
Reglamente (EB) Nr. 1339/2008 nurodomi nauji Fondo teminės ir geografinės 
kompetencijos išplėtimo patvirtinimo procedūriniai mechanizmai;

Bendradarbiavimas su Europos profesinio mokymo plėtros centru (Cedefop)

5. atsižvelgdamas į susijusią tematiką, ragina, kad Fondas ir Europos profesinio mokymo 
plėtros centras (Cedefop) vykdytų glaudų bendradarbiavimą ir palaikytų glaudesnius 
ryšius, taip pat prašo, kad abiejų įstaigų direktorių veiklos ataskaitose būtų reguliariai 
teikiama informacija; 

Vidaus auditas

6. pažymi, kad nuo 2006 m. įgyvendinta 12 iš 27 rekomendacijų, kurias pateikė Vidaus 
audito tarnyba (VAT); atkreipia dėmesį į tai, kad iš 15 rekomendacijų, kurios dar 
neįgyvendintos, šešios laikomos labai svarbiomis; taigi ragina Fondą nedelsiant parengti 
vidaus kontrolės standartus (dėl procedūrų patvirtinimo dokumentais, finansinių sandorių 
priežiūros ir operacijų tęstinumo) ir tam tikras žmogiškųjų išteklių valdymo 

                                               
1  OL L 131, 1990 5 23, p. 1.
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rekomendacijas (dėl žmogiškųjų išteklių valdymo atliekant metinį planavimą ir rengiant 
veiklos ataskaitas, nustatant tikslus ir registruojant darbuotojų darbo laiką);

Žmogiškieji ištekliai 

7. ragina Fondą pateikti savo žmogiškųjų išteklių paskirstymo ataskaitą;  atkreipia ypatingą 
dėmesį, kad jei, atliekant metinį planavimą ir rengiant veiklos ataskaitas žmogiškiesiams 
ištekliams neskiriama pakankamai dėmesio, kyla pavojus, kad bus neveiksmingai 
paskirstomi ir naudojami Fondo darbuotojai ir trūks skaidrumo;  vis dėlto pabrėžia, kad 
pavienių darbuotojų tikslus reikėtų geriau suderinti su Fondo metiniais ir strateginiais 
tikslais ir kad darbuotojų darbo laiko registravimo sistema turėtų būti įtraukta atliekant 
metinį planavimą ir rengiant bei vykdant biudžetą;

8. atkreipia dėmesį į EAR pastebėjimą, kad įdarbinimo procedūros turi trūkumų; ypač 
pabrėžia, jog reikia, kad įdarbinimo vertinimo komitetai teiktų pakankamai informacijos 
apie taikytas procedūras, įskaitant sprendimų pagrindimus ir jų priėmimo datas, siekiant 
užtikrinti šių procedūrų skaidrumą; 

9. nepaisydamas to, pažymi, kad Fondas teigia, kad, atsiliepdamas į EAR išvadas ir 
atsižvelgdamas į Vidaus audito tarnybos 2008 m. atliktą auditą, išsamiai peržiūrėjo savo 
įdarbinimo procedūras; taigi ragina Fondą pranešti biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
institucijai apie veiksmus, kurių jis ėmėsi, ir apie jų rezultatus;   

10. atkreipia dėmesį į Fondo atsakymą, kuriame pripažįstama, kad EAR nuomonė dėl to, kad 
kai kuriems darbuotojams dėl neteisingo taisyklių aiškinimo buvo neišmokėta 
ekspatriacijos išmoka, yra pagrįsta; sveikina Fondą pažadėjus peržiūrėti atitinkamus 
atvejus ir padaryti atitinkamus pakeitimus;

o
o o

11. pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, 
kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos Parlamento 2009 m. balandžio 23 d. 
rezoliucijoje dėl ES agentūrų finansų valdymo ir kontrolės.


