
PA\839387BG.doc PE452.821v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по заетост и социални въпроси

2010/2166(DEC)

16.11.2010

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на 
бюджета на Европейския център за развитие на професионалното 
обучение за финансовата 2009 година
(C7-0226/2010 - 2010/2166(DEC))

Докладчик по становище: Csaba Őry



PE452.821v01-00 2/3 PA\839387BG.doc

BG

PA_NonLeg



PA\839387BG.doc 3/3 PE452.821v01-00

BG

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 на Центъра за 
бюджет в размер на 18 500 000 евро съответстват на действителното му финансово 
състояние към 31 декември 2009 г. и че неговата дейност и паричните потоци за 
тази финансова година са в съответствие с финансовите правила на Центъра;

2. изразява задоволство, че Сметната палата обяви годишните отчети на Центъра за 
финансовата 2009 година за законосъобразни и редовни;

3. изразява съжаление относно факта, че според Сметната палата оперативни разходи 
в размер на 1 600 000 евро е трябвало да бъдат освободени и се присъединява към 
нейното искане за подобрения в планирането и мониторинга на дейности с оглед на 
максималното използване на наличните бюджетни кредити и по-голямото зачитане 
на принципа на ежегодност;

4. изразява интерес относно дейностите на Центъра с Норвегия и Исландия и относно 
това, дали е постигнато споразумение с тези правителства във връзка с начина, по 
който техните ежегодни вноски могат да се изразходват най-добре с цел избягване 
на необходимостта от пренасяне на бюджетни кредити;

5. отбелязва подобренията, направени от CEDEFOP с оглед на осъществяването на по-
строг мониторинг на използването на бюджетни кредити за плащания по дял III, 
наред с подобренията, направени по отношение на начина, по който членовете на 
управителния съвет се информират за трансферите, и по отношение на 
прозрачността на процедурите по набиране на персонал.


