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1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού 
Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2010
(C7-0283/2011 – 2011/2222(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2010,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους 
λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό 
έτος 2010, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος1,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης 
Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων2, και ιδίως το άρθρο 185,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1339/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (αναδιατύπωση)3, και ιδίως το άρθρο 17,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης 
Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς 
οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του 
Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων4, και ειδικότερα το άρθρο 94 αυτού,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0000/2012),

1. ... στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2010·

2. εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα 
που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος 

                                               
1 ΕΕ C 366, 15.12.2011, σ. 145.
2 ΕΕ C 248, 16.9.2002, σ. 1.
3 ΕΕ L 354, 31.12.2008, σ. 82.
4 ΕΕ L 357, 31.12.02, σ. 72.
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Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (σειρά L).
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2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2010
(C7-0283/2011 – 2011/2222(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2010,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους 
λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό 
έτος 2010, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος1,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της ...  (0000/2012 – C7-0000/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης 
Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων2, και ιδίως το άρθρο 185,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1339/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (αναδιατύπωση)3, και ιδίως το άρθρο 17,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης 
Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς 
οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του 
Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων4, και ειδικότερα το άρθρο 94 αυτού,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0000/2012),

1. ... το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
για το οικονομικό έτος 2010·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

                                               
1 ΕΕ C 366, 15.12.2011, σ. 145.
2 ΕΕ C 248, 16.9.2002, σ. 1.
3 ΕΕ L 354, 31.12.2008, σ. 82.
4 ΕΕ L 357, 31.12.02, σ. 72.
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3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την 
απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2010
(C7-0283/2011 – 2011/2222(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2010,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους 
λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό 
έτος 2010, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ιδρύματος1,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της ... (0000/2012 – C7-0000/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης
Ιουνίου 2002, σχετικά με τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων2, και ιδίως το άρθρο 185,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1339/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (αναδιατύπωση)3, και ιδίως το άρθρο 17,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης 
Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς 
οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του 
Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό 
προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων4, και ειδικότερα το άρθρο 94 αυτού,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0000/2012),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρει ότι απεκόμισε εύλογη βεβαιότητα 
ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος 2010 είναι αξιόπιστοι και ότι οι 
υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Μαΐου 2011 το Κοινοβούλιο χορήγησε απαλλαγή στον 
διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης όσον αφορά την 

                                               
1 ΕΕ C 366, 15.12.2011, σ. 145.
2 ΕΕ C 248, 16.9.2002.
3 ΕΕ L 354, 31.12.2008, σ. 82.
4 ΕΕ L 357, 31.12.02, σ. 72.
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εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 20091, και ότι, στο 
ψήφισμα που συνοδεύει την απόφαση περί απαλλαγής, το Κοινοβούλιο μεταξύ άλλων:

- προτρέπει το Ίδρυμα να καταρτίζει δημοσιονομικές διαδικασίες με περισσότερη 
αυστηρότητα για να αποφεύγεται ο σημαντικός αριθμός μεταφορών πιστώσεων·

- καλεί το Ίδρυμα να εκπληρώσει την υποχρέωσή του να παρουσιάζει 
ανακεφαλαιωτική κατάσταση των χρονοδιαγραμμάτων των πληρωμών οι οποίες 
θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των μεταγενέστερων οικονομικών ετών 
βάσει δημοσιονομικών δεσμεύσεων που ανελήφθησαν κατά τη διάρκεια 
προγενέστερων οικονομικών ετών·

- ζητεί από το Ίδρυμα να λαμβάνει την άδεια του διοικητικού συμβουλίου του όταν 
απαιτούνται μεταφορές, πράγμα που επιτάσσει ο δημοσιονομικός κανονισμός του 
Ιδρύματος,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενικός προϋπολογισμός του Ιδρύματος για το έτος 2010 
ανερχόταν σε 19 300 000 ευρώ σε σύγκριση με 20 200 000 ευρώ το 2009, γεγονός που 
συνιστά αύξηση κατά 4,46 %, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχική συνεισφορά της Ένωσης στον προϋπολογισμό του 
Ιδρύματος για το έτος 2010 ανερχόταν σε 18 282 000 σε σύγκριση με το ποσό των 14 772 
000 ευρώ το 20092 ,

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1. σημειώνει ότι η συνεισφορά της Ένωσης για το 2009 ανήλθε σε 19 872 000 ευρώ και ότι 
το ποσό αυτό συνίσταται στην αρχική συνεισφορά της Ένωσης, ήτοι 14 772 000 ευρώ, και 
5 100 000 ευρώ προερχόμενα από ανάκτηση πλεονασμάτων από προηγούμενα έτη·  
υπενθυμίζει επιπλέον ότι η αρχική συνεισφορά της Ένωσης στο Ίδρυμα για το 2010 
ανερχόταν σε 18 282 000 ευρώ·  σημειώνει, ωστόσο, ότι 1 178 000 ευρώ προερχόμενα από 
ανάκτηση πλεονασμάτων προστέθηκαν στο ποσό αυτό, με αποτέλεσμα η συνολική 
συνεισφορά της Ένωσης για το 2010 να ανέρχεται σε 19 460 000 ευρώ3·

2. σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις ετήσιες δημοσιονομικές καταστάσεις του Ιδρύματος, η 
συνεισφορά της Ένωσης για 2010 ανήλθε σε 19 196 840,29 ευρώ· ζητεί, ως εκ τούτου, 
από το Ίδρυμα και την Επιτροπή να ενημερώσουν την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή
σχετικά με την πραγματική συνεισφορά που δόθηκε στο Ίδρυμα για το οικονομικό έτος 
2010·

3. συνάγει, από τις ετήσιες δημοσιονομικές καταστάσεις του Ιδρύματος, ότι ο 
προϋπολογισμός του για το 2010 τροποποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2010· εκφράζει τη 
δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Ίδρυμα δεν παρέσχε πληροφορίες για να εξηγήσει 
την αναθεώρηση του αρχικού προϋπολογισμού του για το 2010· καλεί το Ίδρυμα να 
διορθώσει αυτή την κατάσταση και να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή ως 
προς τα μέτρα που ελήφθησαν σχετικά·

                                               
1 ΕΕ L 250, 27.09.2011, σ. 196.
2 ΕΕ L 64, 12.03.2010, σ. 926.
3 ΕΕ L 64, 12.03.2010, σ. 927.
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4. παρατηρεί, με βάση την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, ότι το Ίδρυμα
σημείωσε ποσοστό αναλήψεων υποχρεώσεων 99,9 %, σε σύγκριση με το 99,8 % το 2009 
και το 98,5 % το 2008 και ποσοστό εκτέλεσης πληρωμών 96,5 %, έναντι του περίπου 90 
% το 2009 και το 2008· 

Μεταφορές πιστώσεων μεταξύ κονδυλίων και μεταξύ ετών

5. σημειώνει, με βάση την ετήσια έκθεση δραστηριότητας του Ιδρύματος, ότι το Ίδρυμα
μείωσε τον αριθμό των μεταφορών πιστώσεων σε 15 το 2010, σε σύγκριση με 33 το 2009, 
και μετέφερε στο επόμενο έτος μόνο 12,8 % του ποσού που είχε δεσμευθεί το 2010, σε 
σύγκριση με 17 % το 2009 και 15 % το 2008·

Καταγραφή των εξαιρέσεων

6. σημειώνει, με βάση την ετήσια έκθεση δραστηριότητας του Ιδρύματος, ότι στο μητρώο 
εξαιρέσεων καταγράφηκαν 10 εξαιρέσεις το 2010, έναντι 12 το 2009·

7. σημειώνει ότι καμία από αυτές δεν συνεπάγεται οικονομικό κίνδυνο ανώτερο των 50 000 
ευρώ· επισημαίνει ειδικότερα ότι η συνολική αξία των εξαιρέσεων αυτών ανέρχεται σε 
100 183 ευρώ, ήτοι σε 0,53 % του συνολικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το 2010· 

Δημόσιες συμβάσεις

8. σημειώνει, με βάση την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, ότι το Ίδρυμα
συνήψε 8 άμεσες συμφωνίες με εξωτερικούς αναδόχους, καμία εν των οποίων δεν έχει 
χρηματοοικονομικό άνοιγμα μεγαλύτερο ή ισοδύναμο των 50 000 ευρώ· σημειώνει ότι η 
συνολική αξία των άμεσων συμφωνιών ανέρχεται σε 93 575 ευρώ, ποσό που 
αντιπροσωπεύει 0,50 % του συνολικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το 2010·

Ανθρώπινοι πόροι

9. σημειώνει, με βάση την ετήσια έκθεση δραστηριότητας του Ιδρύματος, ότι στα τέλη του 
2010 το Ίδρυμα είχε 4 κενές θέσεις στον πίνακα προσωπικού του, έναντι 10 στα τέλη του 
2009·

10. παρατηρεί επίσης ότι ο αριθμός του προσωπικού του Ιδρύματος ανέρχεται σήμερα σε 128· 
το 2010 15 μέλη του προσωπικού προσλήφθηκαν στο Ίδρυμα και 10 αποχώρησαν·

11. σημειώνει, με βάση την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, ότι ο αριθμός των θέσεων που 
διατίθενται για την εκτέλεση των καθηκόντων του Ιδρύματος έχει ως εξής:

- 96 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων

- 33 συμβασιούχοι και τοπικοί υπάλληλοι και

- 6 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες·

Επιδόσεις

12. επισημαίνει, με βάση την ετήσια έκθεση δραστηριότητας, ότι το Ίδρυμα επεξεργάστηκε 
αναθεωρημένο κατάλογο δεικτών επίδοσης για να βελτιώσει τη συνάφεια και τη 
μετρησιμότητα των στόχων του και να παράσχει συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τα 
αποτελέσματα που έχει στις κύριες δραστηριότητές του και στη λειτουργία του·  
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13. επισημαίνει, επιπλέον, ότι το Ίδρυμα ανέπτυξε ένα σχέδιο «πίνακα ενδείξεων» στόχος του 
οποίου είναι η καθημερινή παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του, κυρίως στους τομείς 
της διαχείρισης και της παραγωγής εκθέσεων· 

14. σημειώνει ακόμη ότι στις αρχές του 2010 εφαρμόστηκε με επιτυχία μια βάσει κινδύνου 
διαφοροποίηση των συστημάτων πληρωμής που καθιερώνει απλουστευμένα συστήματα 
για συναλλαγές χαμηλού κινδύνου·

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιτυχή έκβαση του πρώτου έτους εφαρμογής, από 
το Ίδρυμα, της διαδικασίας του Τορίνο, που παρέχει συνοπτική, τεκμηριωμένη και 
περιεκτική ανάλυση της μεταρρύθμισης των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης σε κάθε χώρα, όπου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι βασικές τάσεις 
πολιτικής, οι προκλήσεις, οι δυσχέρειες, καθώς και οι ορθές πρακτικές και οι ευκαιρίες·

Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

16. σημειώνει ότι τον Νοέμβριο 2009 η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος και του 
Cedefop ανανεώθηκε για το χρονικό διάστημα 2010-2013· αναγνωρίζει ότι κάθε χρόνο το 
Ίδρυμα και το Cedefop συντάσσουν, βάσει του πλαισίου συνεργασίας, κοινό πρόγραμμα 
εργασίας που επισυνάπτεται στα προγράμματα εργασίας εκάστου οργανισμού· χαιρετίζει 
την πρόθεση του Ιδρύματος να διαθέσει περισσότερο χώρο στην περιγραφή της εκτέλεσης 
αυτού του κοινού προγράμματος εργασίας στις μελλοντικές ετήσιες εκθέσεις 
δραστηριοτήτων·

Εσωτερικός έλεγχος 

17. σημειώνει ότι το 2010 η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (ΙΑS) διενήργησε έλεγχο στο 
σχεδιασμό και την παρακολούθηση· σημειώνει ειδικότερα ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού 
Ελέγχου διατύπωσε οκτώ συστάσεις, μία εκ των οποίων αξιολογείται ως «πολύ 
σημαντική» και αφορά την ανάγκη να καθορίσει το Ίδρυμα με σαφήνεια και να 
περιγράψει τη χρησιμότητα της στρατηγικής του για τον ετήσιο σχεδιασμό·

18. προτρέπει, στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα να εστιάσει σε ένα οικονομικά αποδοτικό 
σύστημα υποβολής εκθέσεων που θα επιτρέπει στο διοικητικό του συμβούλιο και τους 
κατεξοχήν ενδιαφερόμενους να ελέγχουν  τις επιδόσεις του·

19. καλεί επίσης το Ίδρυμα να εφαρμόσει τις υπόλοιπες συστάσεις της Υπηρεσίας Εξωτερικού 
Ελέγχου από τους προηγούμενους ελέγχους· 

20. σημειώνει, με βάση την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, ότι το Ίδρυμα
ενέκρινε τα 16 αναθεωρημένα πρότυπα για μια αποτελεσματική διαχείριση, όπως 
ορίζονται στο πλαίσιο προτύπων εσωτερικού ελέγχου·

o
o o

21. επισύρει την προσοχή στις συστάσεις από προηγούμενες εκθέσεις απαλλαγής, όπως 
ορίζονται στο παράρτημα που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα· 

22. παραπέμπει, για περαιτέρω παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την 
απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της … 0,2012 σχετικά με τις επιδόσεις, τη 
δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.
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Παράρτημα
Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα προηγούμενα έτη

Ευρωπαϊκό Ίδρυμα
Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης

2006 2007 2008 2009

Επιδόσεις ά.α. ά.α.

- καλεί τον Οργανισμό να προβεί σε διαχρονική 
ανάλυση των δραστηριοτήτων αυτού του έτους 
και των προηγούμενων ετών
- ζητεί στενή συνεργασία και συνεργία μεταξύ του 
Ιδρύματος και του Cedefop, δεδομένου ότι έχουν 
συναφείς τομείς δραστηριότητας, και ζητεί να 
παρέχονται τακτικά πληροφορίες στις εκθέσεις 
δραστηριοτήτων των διευθυντών αμφοτέρων των 
οργανισμών
- δυσχέρειες στην άμεση συσχέτιση μεταξύ των 
αποτελεσμάτων των σχεδίων του Ιδρύματος και 
των δραστηριοτήτων των θεσμικών οργάνων

- καλεί το Ίδρυμα να παραθέσει συγκριτικά στοιχεία 
για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά το 
οικονομικό έτος που αφορά η χορήγηση απαλλαγής 
και κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος

Οικονομική και 
δημοσιονομική 

διαχείριση

- Το Ίδρυμα δεν τήρησε τους 
κανόνες για την παρουσίαση του 
προϋπολογισμού: το Ίδρυμα
δημοσίευσε μόνο τις πιστώσεις 
υποχρεώσεων για το 2006, χωρίς 
να λάβει υπόψη τις πιστώσεις 
πληρωμών

Στον διορθωτικό 
προϋπολογισμό, το ποσό των 
εσόδων ειδικού προορισμού 
είναι λανθασμένο. Θα έπρεπε 
να ήταν 1,2 εκατ. ευρώ αντί 
3,4 εκατ. ευρώ όπως 
αναφέρεται, διότι 
συμπεριελήφθησαν εκ 
σφάλματος έσοδα ειδικού 
προορισμού που 
μεταφέρθηκαν από το 
προηγούμενο οικονομικό 
έτος

ά.α.

- προτρέπει το Ίδρυμα να καταρτίζει δημοσιονομικές 
διαδικασίες με περισσότερη αυστηρότητα για να 
αποφεύγεται ο σημαντικός αριθμός μεταφορών 
πιστώσεων
- ζητεί από το Ίδρυμα να λαμβάνει την άδεια του 
διοικητικού συμβουλίου του όταν απαιτούνται 
μεταφορές, πράγμα επιτάσσει ο δημοσιονομικός 
κανονισμός του Ιδρύματος
- υπόμνηση για την εκπλήρωση της υποχρέωσης 
υποβολής συνοπτικής κατάστασης με το 
χρονοδιάγραμμα των πληρωμών που πρέπει να 
γίνουν κατά τα επόμενα οικονομικά έτη για να 
εκπληρωθούν οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις που 
έχουν αναληφθεί κατά τα προηγούμενα οικονομικά 
έτη
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Ευρωπαϊκό Ίδρυμα
Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης

2006 2007 2008 2009

Ανθρώπινοι πόροι ά.α. ά.α.

- ζητεί (βλέπε εσωτερικό έλεγχο): ανεπάρκειες 
στις διαδικασίες πρόσληψης→  οι επιτροπές 
αξιολόγησης των προσλήψεων πρέπει να 
παρέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις 
διαδικασίες που ακολουθούνται, αναφέροντας, 
μεταξύ των άλλων, τις αιτιολογήσεις των 
αποφάσεων και τις ημερομηνίες τους, ώστε να 
διασφαλίζεται η διαφάνεια των εν λόγω 
διαδικασιών

-καλεί το Ίδρυμα να συμμορφωθεί προς την 
οδηγία του Συμβουλίου 2000/78/ΕΚ της 27ης

Νοεμβρίου 2000

ά.α.

Εσωτερικός έλεγχος ά.α. ά.α.

- καλεί το Ίδρυμα να λάβει μέτρα για να 
εφαρμόσει τις 7 από τις 32 συστάσεις της 
Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου → ήτοι να 
θεσπίσει, χωρίς καθυστέρηση, ορισμένους 
κανόνες εσωτερικού ελέγχου (όσον αφορά την 
τεκμηρίωση διαδικασιών, την εποπτεία 
δημοσιονομικών πράξεων και τη συνέχεια των 
δράσεων) και να εφαρμόσει ορισμένες συστάσεις 
για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων 
(διαχείριση των ανθρώπινων πόρων στον ετήσιο 
προγραμματισμό και στην έκθεση 
δραστηριοτήτων·  καθορισμός στόχων·  
καταγραφή του χρόνου που αφιερώνει το 
προσωπικό στην εκτέλεση των διαφόρων 
καθηκόντων του)

-αναγνωρίζει ότι 11 από τις 15 συστάσεις της IAS 
έχουν κλείσει το 2009


