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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. zwraca uwagę na potwierdzenie Trybunału Obrachunkowego, że roczne sprawozdanie 
finansowe dotyczące budżetu w wysokości 18,3 mln euro pokrywa się z rzeczywistą 
sytuacją finansową agencji w dniu 31 grudnia 2008 r. oraz że transakcje i cash flow w tym 
roku budżetowym są zgodne z przepisami finansowymi agencji;

2. wyraża zadowolenie z faktu, że Trybunał Obrachunkowy uznał, iż roczne sprawozdanie 
finansowe agencji za rok budżetowy 2008 jest zgodne z prawem i prawidłowe;

3. w związku z przeniesieniem 25% płatności na rzecz środków na projekty domaga się 
lepszego planowania i dokładniejszego budżetu;

4. z zadowoleniem przyjmuje usprawnienia w dziedzinie nadzorowania projektów i 
udzielania zamówień; oczekuje odpowiedniej relacji w sprawozdaniu z działalności;

5. wyraża niezadowolenie z powodu stagnacji w dziedzinie zarządzania personelem, 
ponieważ cele dla pracowników i wskaźniki ich realizacji nie opierały się na wynikach ani 
nie były mierzalne; oczekuje postępów w tej jakże ważnej dla samoświadomości agencji 
dziedzinie oraz domaga się informacji;

6. zauważa, że centrum zatrudnia 128 pracowników i w 2009 r. wprowadziło system 
pomiaru wyników; oczekuje rezultatów w związku z tym systemem; zwraca uwagę na 
ciągły wzrost liczby pracowników centrum;

7. ze względu na pokrewieństwo tematyczne wzywa do ścisłej współpracy i wykorzystania 
efektu synergii między Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego a 
Europejską Fundacją Kształcenia oraz zwraca się z prośbą o regularne udzielanie 
informacji przez obydwu dyrektorów w sprawozdaniu z działalności.


