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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 потвърждението на Сметната палата, че годишните отчети за бюджета в 
размер на 18,3 милиона евро съответстват на действителното финансово състояние 
на агенцията към 31 декември 2008 г. и че нейната дейност и паричните потоци за 
тази финансова година са в съответствие с финансовите правила на агенцията;

2. изразява своето задоволство, че Сметната палата обяви годишните отчети на 
агенцията за финансовата 2008 година за законосъобразни и редовни;

3. с оглед прехвърляне на 25 % от плащанията по проекти изисква по-добро 
планиране и по-точен бюджет;

4. приветства подобренията във връзка с контрола върху проектите и възлагането на 
обществени поръчки; очаква съответна информация в доклада за дейността;

5. изразява недоволството си от стагнацията в областта на управлението на персонала, 
тъй като целите по отношение на заетите служители и на показателите за 
изпълнение не бяха нито ориентирани към резултати, нито измерими; очаква 
напредък в тази област, която е от изключително значение за идентичността на 
агенцията, и изисква информация; 

6. изтъква, че броят на заетите в Центъра служители е 128 и през 2009 г. в него е била 
въведена система за измерване на изпълнението на дейностите; очаква резултати 
във връзка с тази система; обръща внимание на постоянното увеличаване на броя 
на служителите на Центъра; 

7. с оглед на близките тематични области изисква тясно взаимодействие и синергия 
между Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) 
и Европейска фондация за обучение (ETF) и настоява за редовна информация в 
отчетите за дейността на двамата директори.


