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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. dostrzega ważną rolę Centrum w promowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego w Unii 
Europejskiej, a także jego wkład w strategie polityczne, których celem jest wykorzystanie 
potencjału kształcenia i szkolenia zawodowego z myślą o wspieraniu rozwoju 
gospodarczego i ułatwianiu przejścia z fazy kształcenia do zatrudnienia, zwłaszcza w 
warunkach recesji gospodarczej; wyraża zadowolenie, że różne zainteresowane podmioty 
zgłaszają coraz większe zapotrzebowanie na wiedzę fachową Centrum i jego zdolności 
analityczne; 

2. zauważa, że ze sprawozdania rocznego Centrum wynika, iż program jego prac 
zrealizowano zgodnie z planem; z zadowoleniem przyjmuje osiągnięcia Centrum w 
dziedzinach określonych w priorytetach średnioterminowych (na lata 2012–2014), na co 
wskazuje system pomiaru wyników Centrum powiązany z programem prac; 

3. wyraża zadowolenie z faktu, że Trybunał Obrachunkowy uznał, iż transakcje leżące u 
podstaw rocznego sprawozdania finansowego Centrum za rok budżetowy 2012 są zgodne 
z prawem i prawidłowe;

4. wyraża zadowolenie z faktu, że trzecia procedura rekrutacyjna przeprowadzona w 2012 r. 
zakończyła się powodzeniem i po dwóch latach, w październiku 2013 r., obsadzono 
wreszcie stanowisko dyrektora Centrum; 

5. zwraca uwagę na wysokie wskaźniki wykonania budżetu w przypadku wszystkich tytułów 
oraz na to, że liczbę przesunięć środków obniżono o ponad 25% w stosunku do roku 
poprzedniego (z 77 przesunięć w 2011 r. do 55 w roku 2012); zauważa ponadto, że 
wysoki odsetek zaciągniętych zobowiązań, które zostały przeniesione, wynikał głównie z 
przyczyn niezależnych od Centrum, takich jak opóźnienia prac remontowych 
realizowanych przez władze Grecji w budynkach Centrum, których nie ukończono w roku 
2012; 

6. przyjmuje do wiadomości uwagi Trybunału Obrachunkowego dotyczące weryfikacji 
dotacji przyznanych przez Centrum; wzywa do dokładniejszej kontroli kosztów 
personalnych podawanych przez beneficjentów.


