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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. отбелязва важната роля на Европейския център за развитие на професионалното 
обучение (Cedefop) в Европейския съюз и за приноса към политиките, целящи 
използването на потенциала на Cedefop в подкрепа на икономическото развитие и 
улесняване на прехода от учене към работа, особено в контекста на икономическата 
рецесия; приветства факта, че различните заинтересовани страни все повече търсят 
експертните знания и аналитичния капацитет на Центъра;

2. отбелязва, че съгласно годишния отчет на Центъра, работната програма на Центъра 
се изпълнява по план; приветства постиженията на Центъра в областите, очертани в 
средносрочните приоритети (2012—2014 г.) съгласно системата на Центъра за 
измерване на резултатите, свързана с работната програма; 

3. изразява задоволство, че Сметната палата обяви годишните отчети на Центъра за 
финансовата 2012 година за законосъобразни и редовни;

4. приветства факта, че третата процедура по подбор, която стартира през 2012 г. е 
била успешна и че длъжността директор на Центъра най-накрая е била запълнена 
през октомври 2013 г., след като е била свободна в продължение на две години; 

5. отбелязва високото ниво на изпълнение на бюджета по всички дялове и че броят на 
бюджетните трансфери е намалял с повече от 25 % в сравнение с предходната 
година (на 55 трансфера през 2012 г. от 77 през 2011 г.); освен това отбеляза, че 
високото равнище на пренос на бюджетни кредити за поети задължение се дължи 
основно на причини извън контрола на Центъра, като забавяния в ремонтни работи, 
изпълнявани от гръцки органи в помещенията на Центъра, които не бяха завършени 
през 2012 г.; 

6. отбелязва забележките на Сметната палата относно проверката на опусканите от 
Центъра безвъзмездни средства; призовава за по-подробни проверки на разходите за 
персонал, декларирани от бенефициентите. 


