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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. επισημαίνει την επιβεβαίωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι οι οικονομικές καταστάσεις 
για προϋπολογισμό ύψους 18,3 εκατ. ευρώ συμφωνούν με την πραγματική 
δημοσιονομική κατάσταση στον Οργανισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2008, και ότι οι 
διαδικασίες και οι ταμειακές ροές του συγκεκριμένου οικονομικού έτους είναι σύμφωνες 
με τους δημοσιονομικούς κανόνες του Οργανισμού.

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτήρισε 
νόμιμες και κανονικές τις οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού για το οικονομικό 
έτος 2008·

3. ζητεί να βελτιωθεί ο χρονικός προγραμματισμός και να αυξηθεί η ακρίβεια του 
προϋπολογισμού, δεδομένου ότι μεταφέρθηκε το 25% των πιστώσεων πληρωμών για 
έργα· 

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις βελτιώσεις που έγιναν όσον αφορά την εποπτεία 
των έργων και την ανάθεση των συμβάσεων· αναμένει ότι θα υπάρξει σχετική αναφορά 
στην έκθεση δραστηριοτήτων· 

5. εκφράζει την αποδοκιμασία του για την τελμάτωση της κατάστασης στον τομέα της 
διαχείρισης του προσωπικού, διότι οι στόχοι για τους υπαλλήλους και οι δείκτες 
απόδοσης δεν ήταν ούτε προσανατολισμένοι σε αποτελέσματα ούτε ποσοτικά 
αποτιμήσιμοι· αναμένει να σημειωθεί πρόοδος στο συγκεκριμένο, ουσιαστικό για την 
εικόνα του οργανισμού τομέα, και ζητεί να του διαβιβαστούν σχετικές πληροφορίες· 

6. επισημαίνει ότι το Κέντρο απασχολεί 128 υπαλλήλους και το 2009 καθιέρωσε σύστημα 
μέτρησης της απόδοσης· αναμένει τα αποτελέσματα του συστήματος αυτού· επισημαίνει 
τη διαρκή αύξηση του προσωπικού του Κέντρου·  

7. ζητεί στενή συνεργασία και συνέργια μεταξύ του CEDEFOP και του ETF, δεδομένου ότι 
έχουν συναφείς τομείς δραστηριότητας, και παρακαλεί να έχει τακτική ενημέρωση, στο 
πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης που υποβάλλουν οι διευθυντές των δύο οργανισμών . 


