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1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo
(C7-0274/2011 – 2011/2213(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos profesinio mokymo plėtros centro 2010 finansinių metų 
galutines metines ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 
2010 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymais1,

– atsižvelgdamas į Tarybos ... rekomendaciją (0000/2012 – C7–0000/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos 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 1975 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos 
profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo3, ypač į jo 12a 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 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui 
taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje4, ypač į jo 94 straipsnį,

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

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių 
reikalų komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

1. ... ... Europos profesinio mokymo plėtros centro direktoriui, kad Centro 2010 finansinių 
metų biudžetas įvykdytas;

2. išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

                                               
1 OL C 366, 2011 12 15, p. 127.
2 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
3 OL L 39, 1975 2 13, p. 1.
4 OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
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3. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, 
Europos profesinio mokymo plėtros centro direktoriui, Tarybai, Komisijai bei Audito 
Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
(L serijoje).
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2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2010 finansinių metų sąskaitų uždarymo
(C7-0274/2011 – 2011/2213(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos profesinio mokymo plėtros centro 2010 finansinių metų 
galutines metines ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 
2010 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymais1,

– atsižvelgdamas į Tarybos ... rekomendaciją (0000/2012 – C7–0000/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos 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 1975 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos 
profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo3, ypač į jo 12a 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 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui 
taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje4, ypač į jo 94 straipsnį,

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

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių 
reikalų komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

1. ... Europos profesinio mokymo plėtros centro 2010 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos profesinio mokymo plėtros centro 
direktoriui, Tarybai, Komisijai bei Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

                                               
1 OL C 366, 2011 12 15, p. 127.
2 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
3 OL L 39, 1975 2 13, p. 1.
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 profesinio mokymo 
plėtros centro 2010 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį
(C7-0274/2011 – 2011/2213(DEC))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos profesinio mokymo plėtros centro 2010 finansinių metų 
galutines metines ataskaitas,

– atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 
2010 finansinių metų galutinių metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymais1,

– atsižvelgdamas į Tarybos ... rekomendaciją (0000/2012 – C7–0000/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos 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 1975 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 337/75 dėl 
Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo3, ypač į jo 12a 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 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui 
taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje4, ypač į jo 94 straipsnį,

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

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Užimtumo ir socialinių 
reikalų komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

A. kadangi Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 
2010 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas atliktos finansinės 
operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

B. kadangi 2011 m. gegužės 10 d. Parlamentas patvirtino Europos profesinio mokymo 
plėtros centro direktoriui, kad 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas5, ir prie 
sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo pridėtoje savo rezoliucijoje, inter alia:

- paragino Centrą veiksmingiau laikytis biudžeto konkretumo ir skaidrumo principų;

                                               
1 OL C 366, 2011 12 15, p. 127.
2 OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
3 OL L 39, 1975 2 13, p. 1.
4 OL L 357, 2002 12 31, p. 72.
5 OL L 250, 2011 9 27, p. 130.
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- pažymėjo, kad Centras perkėlė į kitą laikotarpį asignavimus (31 proc. administracinių 
išlaidų – antra antraštinė dalis) ir panaikino mokėjimų asignavimus (24 proc. visų 
asignavimų, skirtų pagrindinės veiklos išlaidoms);

- paragino Centro direktorių pateikti konkretesnės informacijos apie Vidaus audito 
tarnybos (IAS) 2008 m. gruodžio 31 d. pateiktų 15 rekomendacijų ir 2009 m. gruodžio 
31 d. – 14 naujų rekomendacijų turinį;

- paragino Centrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie veiksmus, 
kurių imtasi taikant asignavimų panaikinimo procedūrą, siekiant padidinti turto 
inventorinio sąrašo skaidrumą;

C. kadangi Centro 2010 m. bendras biudžetas buvo 18 300 000 EUR, t. y. 1,6 proc. mažesnis 
nei 2009 finansiniais metais;

D. kadangi Europos Sąjungos įnašas į Centro biudžetą 2010 m. buvo 12 265 000 EUR, t. y. 
4,9 proc. 1  didesnis nei 2009 m.;

Biudžeto ir finansų valdymas

1. atsižvelgdamas į Centro 2010 m. metines ataskaitas pažymi, kad 2010 m. gruodžio mėn. 
viduryje jam suteiktas 810 000 EUR vertės papildomas ir taisomasis biudžetas gebėjimų 
poreikių numatymo tyrimams, kurių pageidauja Užimtumo generalinis direktoratas, 
finansuoti;

2. pažymi Centro valdybos 2010 m. galutinėje metinėje ataskaitoje pateiktą informaciją, 
kad įvykdyta 99 proc. Europos Sąjungos įnašu finansuoto 2010 m. biudžeto;

3. taip pat pažymi Centro 2010 m. metinėse ataskaitose pateiktą informaciją, kad, palyginti 
su 2009 m., reprezentacinės ir posėdžių išlaidos padidėjo atitinkamai 233 proc. ir 
37 proc.; pažymi, kad Centras nepagrindė šių dviejų reikšmingų 2009–2010 m. pokyčių; 
todėl ragina Centrą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai paaiškinti žymaus 
išlaidų padidėjimo šioje srityje priežastį;

4. pažymi, kad Centras gauna metinius įnašus iš dviejų valstybių, kurios nėra ES valstybės 
narės ir kurios gauna naudos iš Centro veiklos; pažymi, kad Norvegija ir Islandija 
prisidėjo prie Centro 2010 m. biudžeto 421 308 EUR įnašu;  primena, kad šios lėšos 
valdomos kaip asignuotosios pajamos, todėl turi būti skiriamos konkretiems projektams; 
pažymi, kad 2010 m. Centras nepasiekė tikslo, kurio siekiant naudotos šios lėšos;  
pažymi, kad Audito Rūmai jau pateikė pastabas dėl šių lėšų naudojimo 
2009 finansiniais metais trūkumų; todėl primygtinai ragina Centrą nedelsiant paaiškinti 
šiuos trūkumus biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai ir nedelsiant imtis veiksmų 
siekiant užtikrinti, kad šie įnašai būtų panaudoti;

Perkelti asignavimai

5. pažymi Centro 2010 m. metinėse ataskaitose pateiktą informaciją, kad 2010 m. 
numatytus 794 700 EUR asignavimus iš pirmos antraštinės dalies (Personalo išlaidos) ir 
antros antraštinės dalies (Administracinės išlaidos) jis perkėlė į 2011 m.; primena, kad 

                                               
1 OL L 64, 2010 3 12, p. 925.
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automatiškai į kitą laikotarpį perkelti asignavimai susiję tik su pirma ir antra 
antraštinėmis dalimis;

6. pažymi Centro 2010 m. metinėse ataskaitose pateiktą informaciją, kad automatiškai į 
kitą laikotarpį perkelta asignavimų suma yra 574 493 EUR, o neautomatiškai perkelta 
55 910 EUR asignavimų; pažymi, kad automatiškai ir neautomatiškai į kitą laikotarpį 
perkeltų asignavimų suma neatitinka bendros į 2011 m. perkeltų asignavimų sumos; 
pažymi, kad Centro ataskaitoje dėl 2010 m. metinių ataskaitų nepaaiškinamas šis 
164 297 EUR skirtumas;  primygtinai ragina Centrą ir Audito Rūmus biudžeto 
įvykdymą tvirtinančiai institucijai nedelsiant pateikti išsamius paaiškinimus šiuo 
klausimu ir imtis atitinkamų priemonių padėčiai ištaisyti;

7. pažymi, kad Centras šiek tiek pagerino padėtį, nes atšaukti mokėjimų asignavimai 
sumažėjo nuo 24 proc. 2009 m. iki 14 proc. 2010 m.; be to, palankiai vertina Centro 
ryžtą toliau mažinti perkėlimo į kitą laikotarpį mastą biudžeto vykdymo 
(įsipareigojimai, mokėjimai) ir viešųjų pirkimų pažangos priežiūrą vykdant 
standartizuotomis formomis;

8. nepaisydamas to, ragina Centrą toliau dėti pastangas, kuriomis būtų siekiama sumažinti 
į kitą laikotarpį perkeliamų asignavimų mastą, kad būtų geriau laikomasi metinio 
periodiškumo principo; primena Centrui, kad to galima pasiekti patobulinus jo 
planavimo ir priežiūros sistemą ir kalendoriniais metais anksčiau pradedant sutarčių 
pasirašymą ir taip sumažinant poreikį asignavimus perkelti į kitą laikotarpį;

Perkeltos sumos

9. palankiai vertina tai, jog Centras galėjo patikinti biudžeto įvykdymą tvirtinančią 
instituciją, kad jis, nuolat atsiskaitydamas valdybai už perkėlimus, per metus atliktus 
tarp biudžeto eilučių, veiksmingai taikė skaidrumo principą; ypač pažymi, kad nuo 
2011 m. rugsėjo 20 d. Centras tarp biudžeto eilučių atliko penkis įsipareigojimų 
asignavimų perkėlimus (didžiausias jų siekė 35 000 EUR), ir kad valdyba buvo nuolat 
informuojama apie šiuos perkėlimus; tačiau ragina Centrą kuo labiau sumažinti šių 
perkėlimų skaičių, kad taip pat būtų taikomas konkretumo principas;

Žmogiškieji ištekliai

10. patvirtina, kad 2010 m. spalio 15 d. direktorius, pasibaigus jo kadencijai, pasitraukė iš 
Centro ir pradėjo eiti kitas pareigas Italijos profesinio švietimo bei mokymo, užimtumo 
ir socialinės politikos agentūroje;

11. remdamasis Centro 2010 m. metinėje ataskaitoje pateikta informacija pažymi, kad 
2010 m. gruodžio 31 d. Centre dirbo 96 darbuotojai, t. y. 5 mažiau nei numatyta jo 
steigimo plane; pažymi, kad prie bendro darbuotojų skaičiaus taip pat pridėti 24 
sutartininkai ir 5 deleguoti nacionaliniai ekspertai, pagrindinę Centro veiklą vykdančių 
darbuotojų ir administracijos darbuotojų santykis yra 90 ir 35;

12. atkreipia dėmesį į pareiškimą valdybos nuomonėje dėl Centro 2010 m. galutinės 
metinės ataskaitos, kad įdarbinimo į visas 5 laisvas darbo vietas procedūros buvo 
vykdomos arba sėkmingai buvo pabaigtos iki 2010 m. gruodžio 31 d.;

13. atsižvelgdamas į metinę ataskaitą, palankiai vertina tai, kad Centras 2010 m. baigė kurti 
internetinę įdarbinimo priemonę RECON (įdarbinimas internetu), kuri padės jam 
padidinti įdarbinimo spartą ir veiksmingumą; 
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Veikla

14. džiaugiasi, kad Centras pateikė Ganto diagramas su duomenimis apie visas 2011 m. 
pagrindines veiklos sritis, kaip to prašė biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija; 
primena Centrui, kad, pasitelkiant šias lenteles, galima greitai nustatyti laiką, kurį 
kiekvienas darbuotojas skiria konkrečiam projektui, ir skatinti vadovautis į rezultatus 
orientuotu principu;

15. atkreipia dėmesį į Centro metinėje veiklos ataskaitoje pateiktą informaciją, kad veiklos 
vertinimo sistema (VVS) buvo visapusiškai taikoma, ir skatina Centrą toliau plėtoti 
kokybinį vertinimą, siekiant papildyti labiau kiekybinius VVS rodiklius;

Vidaus auditas

16. pažymi, kad Centras vis dar turi įgyvendinti kai kurias IAS rekomendacijas, pateiktas 
dėl žmogiškųjų išteklių valdymo 2008 m. ir 2009 m. etikos audito; tačiau primygtinai 
ragina Centro direktorių nedelsiant pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai 
konkrečią informaciją apie Centro parengtą veiksmų planą šioms rekomendacijoms 
įgyvendinti; 

17. pažymi Centro metinėje ataskaitoje pateiktą informaciją, kad 2010 m. IAS atliko IRT 
rizikos vertinimą; todėl ragina Centrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią 
instituciją apie IAS išvadas ir veiksmų plano, kurį Centras pradėjo įgyvendinti nuo 
2010 m. spalio 1 d., turinį;

18. taip pat pažymi, kad 2010 m. balandžio mėn. IAS atliko kitą Centro metinės veiklos 
ataskaitos ir esminio užtikrintumo aspekto Centre auditą; patvirtina Centro pateiktą 
informaciją, kad IAS galutinė ataskaita Centrui pateikta 2010 m. liepos 5 d. ir kad ši 
ataskaita pagrindžia patikinimą, įskaitant direktoriaus patikinimo pareiškimą, dėl
metinės atskaitomybės pareigos įvykdymo; tačiau ragina Centrą informuoti biudžeto 
įvykdymą tvirtinančią instituciją apie labai svarbių šiuo požiūriu rekomendacijų turinį ir 
veiksmus, kurių Centras ėmėsi; 

19. pažymi Centro metinėje veiklos ataskaitoje pateiktą informaciją, kad 2009 m. Centras 
pradėjo taikyti naujus vidaus kontrolės standartus (VKS) ir iki 2010 m. pabaigos buvo 
įvykdyti visi pagrindiniai reikalavimai, išskyrus VKS 8 ir 10 reikalavimus; 

Centro vidaus audito pareigūnas (VAP)

20. pažymi Centro metinėje veiklos ataskaitoje pateiktą informaciją, kad 2010 m. VAP 
audito plane numatyti keli įvykdytų ir vykdomų viešųjų pirkimų procedūrų, visų pirma 
tyrimų sutarčių ir dotacijų suteikimo procedūrų, auditai; taip pat pažymi, kad po VAP 
atlikto dotacijų suteikimo procedūrų audito Centras inicijavo nacionaliniams dotacijų 
gavėjams išmokėtų sumų, kurios iš viso siekia 23 647 ,67 EUR, susigrąžinimo 
procedūrą;

21. yra susirūpinęs, kad VAP išvyko iš Centro 2010 m. rugpjūčio 31 d.; mano, kad VAP 
ataskaitomis galima pasinaudoti toliau tobulinant vidaus kontrolės priemones, taikomas 
viešųjų pirkimų ir dotacijų suteikimo procedūroms;

22. patvirtina iš Centro gautą informaciją, kad VAP funkcijas dabar atlieka arba išoriniai 
tiekėjai, pvz., sutartis dėl Centro finansinės programinės įrangos (FIBUS) audito buvo 
sudaryta ir įgyvendinta 2011 m., arba vidaus projektų grupės; 
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23. atkreipia dėmesį į savo rekomendacijas dėl ankstesnių biudžeto įvykdymo ataskaitų, 
išdėstytas šios rezoliucijos priede;

24. nurodo, kad kitos su Parlamento sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2012 m. 
rezoliucijoje dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

.
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Priedas
Pastarųjų metų Europos Parlamento rekomendacijos

Europos profesinio 
mokymo plėtros centras 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m.

Veikla nepateikta

- dažnai tikslai ir veiklos rodikliai 
yra neišmatuojami; Centras turėtų 
pagerinti savo planavimą turėtų 
būti nustatyta aiški ir nuosekli 
sąsaja tarp apibrėžtų tikslų ir jiems 
pasiekti reikalingų biudžetinių 
išteklių panaudojimo

- ragina Agentūrą nustatyti SMART tikslus ir RACER 
rodiklius, taip pat parengti Gantto diagramą, skatinančią 
laikytis į rezultatus orientuoto požiūrio
- ragina agentūrą parengti diachronišką darbų, atliktų per 
šiuos ir ankstesnius metus, analizę
- ragina Centrą ir Europos mokymo fondą į savo 2009 m. 
veiklos ataskaitas įtraukti išsamią tolesnės veiklos, susijusios 
su bendradarbiavimo susitarimu, ataskaitą

- ragina Centrą nustatyti aiškias darbų, kurie atlikti per 
metus, kurių biudžeto įvykdymas turi būti tvirtinamas, ir 
per ankstesnius finansinius metus, palyginimo taisykles

Biudžeto ir finansų 
valdymas

- tiksliai nesilaikyta konkretumo principo: 
43 proc. įsipareigojimų perkelta į kitus 
finansinius metus Atšaukta daugiau kaip 
20 proc. veikloms skirtų mokėjimų 
asignavimų. Daug biudžeto lėšų 
perkėlimų
- skaidrumo klausimai vykdant viešųjų 
pirkimų procedūras

nepateikta

- trūkumai pagrindinės veiklos diferencijuotų asignavimų 
planavimo ir priežiūros srityse: į kitą laikotarpį perkelta 
25 proc. mokėjimų asignavimų

- ragina Centrą veiksmingiau laikytis biudžeto 
konkretumo ir skaidrumo principų

Žmogiškieji ištekliai

- skaidrumo klausimai: pirminės atrankos 
etape Centras du kartus reikiamą 
profesinę patirtį, kurios reikalaujama 
skelbime apie laisvą darbo vietą, tikrino 
netinkamai

nepateikta nepateikta

- pažymi, kad Centras, atsižvelgdamas į Audito Rūmų 
2009 m. ataskaitoje, kurioje jis buvo skatinamas dar labiau 
padidinti skaidrumą, pateiktas pastabas, padarė įdarbinimo 
procedūrų pakeitimų; palankiai vertina Centro nuo 
2010 m. birželio mėn. vykdomą iniciatyvą testų raštu ir 
pokalbių klausimus parengti prieš pradedant pirminę 
atranką

Vidaus auditas
- nebaigtos kurti vidaus kontrolės 
procedūros nepateikta

- ragina Agentūrą įgyvendinti 15 iš 30 VAP pateiktų 
rekomendacijų: t. y. žmogiškųjų išteklių valdymas 
(darbuotojų veikla, asmeninių tikslų nustatymas ir darbuotojų 
komiteto vaidmens ir atsakomybės ribų nustatymas)

- ragina Centro direktorių pateikti konkrečios informacijos 
apie VAP 2008 m. gruodžio 31 d. pateiktų 
15 rekomendacijų ir 2009 m. gruodžio 31 d. – 14 
naujų rekomendacijų turinį
- ragina Centrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai 
institucijai apie veiksmus, kurių imtasi taikant asignavimų 
panaikinimo procedūrą, siekiant padidinti turto 
inventorinio sąrašo skaidrumą be to, pagrindinius procesus 
Centras pradėjo įtvirtinti dokumentais


