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1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 
2018 година
(2019/2066(DEC))

Европейският парламент,

– като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за 
развитие на професионалното обучение за финансовата 2018 година,

– като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на 
Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 
2018 година, придружен от отговора на Центъра1,

– като взе предвид декларацията за достоверност2 относно надеждността и 
точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните 
с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в 
съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид препоръката на Съвета от ... февруари 2020 г. относно 
освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на 
бюджета за финансовата 2018 година (00000/2020 – C9-0000/2020),

– като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета3, и по-специално член 208 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и 
на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия 
бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 
1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 
1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за 
отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/20124, и по-специално член 70 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета от 10 февруари 1975 г. за 
създаване на Европейски център за развитие на професионално обучение5, и по-
специално член 12а от него,

– като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/128 на Европейския парламент и на Съвета 
от 15 януари 2019 г. за създаване на Европейски център за развитие на 

1 OВ C ..., …, …, стр. ....
2 OВ C …, …, стр. ....
3 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
4 ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
5 ОВ L 39, 13.2.1975 г., стр. 1.
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професионалното обучение (Cedefop) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 337/75 
на Съвета6, и по-специално член 15 от него,

– като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 
септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в 
член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на 
Съвета7, и по-специално член 108 от него,

– като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 
18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени 
по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент 
(ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета8, и по-специално 
член 105 от него,

– като взе предвид член 100 от своя Правилник за дейността и приложение V към 
него,

– като взе предвид становището на комисията по заетост и социални въпроси,

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0000/2019),

1. освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейския център за 
развитие на професионалното обучение във връзка с изпълнението на бюджета на 
Центъра за финансовата 2018 година/отсрочва своето решение за освобождаване 
от отговорност на изпълнителния директор на Европейския център за развитие на 
професионалното обучение във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за 
финансовата 2018 година;

2. представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3. възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и 
резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на 
Европейския център за развитие на професионалното обучение, на Съвета, 
Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален 
вестник на Европейския съюз (серия L).

6 OВ L 30, 31.1.2019 г., стр. 90.
7 OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
8 ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.
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2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейския център за развитие на 
професионалното обучение за финансовата 2018 година
(2019/2066(DEC))

Европейският парламент,

– като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за 
развитие на професионалното обучение за финансовата 2018 година,

– като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на 
Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 
2018 година, придружен от отговора на Центъра1,

– като взе предвид декларацията за достоверност2 относно надеждността и 
точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните 
с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2018 година в 
съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид препоръката на Съвета от ... февруари 2020 г. относно 
освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на 
бюджета за финансовата 2018 година (00000/2020 – C9-0000/2020),

– като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета3, и по-специално член 208 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и 
на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия 
бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 
1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 
1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за 
отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/20124, и по-специално член 70 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета от 10 февруари 1975 г. за 
създаване на Европейски център за развитие на професионално обучение5, и по-
специално член 12а от него,

– като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/128 на Европейския парламент и на Съвета 
от 15 януари 2019 г. за създаване на Европейски център за развитие на 

1 OВ C …, …, стр. ...
2 OВ C …, …, стр. ...
3 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
4 ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
5 ОВ L 39, 13.2.1975 г., стр. 1.
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професионалното обучение (Cedefop) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 337/75 
на Съвета6, и по-специално член 15 от него,

– като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 
септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в 
член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на 
Съвета7, и по-специално член 108 от него,

– като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 
18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени 
по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент 
(ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета8, и по-специално 
член 105 от него,

– като взе предвид член 100 от своя Правилник за дейността и приложение V към 
него,

– като взе предвид становището на комисията по заетост и социални въпроси,

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0000/2019),

1. одобрява приключването на сметките на Европейския център за развитие на 
професионалното обучение за финансовата 2018 година/отлага приключването на 
сметките на Европейския център за развитие на професионалното обучение за 
финансовата 2018 година;

2. възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния 
директор на Европейския център за развитие на професионалното обучение, на 
Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в 
Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

6 OВ L 30, 31.1.2019 г., стр. 90.
7 OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
8 ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване 
от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за 
развитие на професионалното обучение за финансовата 2018 година
(2019/2066(DEC))

Европейският парламент,

– като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на 
професионалното обучение за финансовата 2018 година,

– като взе предвид член 100 от своя Правилник за дейността и приложение V към 
него,

– като взе предвид становището на комисията по заетост и социални въпроси,

– като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол (A9-0000/2019),

A. като има предвид, че според отчета за приходите и разходите1 на Европейския 
център за развитие на професионалното обучение („Центъра“) неговият 
окончателен бюджет за финансовата 2018 година възлиза на 17 850 210 EUR, 
което представлява леко намаление с 0,11% в сравнение с 2017 г.; като има 
предвид, че бюджетът на Центъра се осигурява основно от бюджета на Съюза;

Б. като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно 
годишните отчети на Центъра за финансовата 2018 година („доклада на 
Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на 
Центъра са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и 
редовни;

Бюджетно и финансово управление

1. отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 
2018 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 100%, което 
представлява леко увеличение с 0,04% спрямо 2017 г.; отбелязва, че степента на 
изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 96,50%, което представлява 
увеличение с 6,84% в сравнение с предходната година;

Резултати от дейността

2. отбелязва, че Центърът използва отлична система за измерване на резултатите от 
дейността, която съдържа ключови показатели за резултатите от дейността с цел 
оценка на добавената стойност, осигурена от неговите действия на равнище 
проекти, дейности и организация, както и други мерки за подобряване на 
управлението на нейния бюджет;

1 ОВ C 108, 22.3.2018 г, стр. 1.
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3. отбелязва продължаващото тясно сътрудничество на Центъра с Европейската 
фондация за обучение и Европейската фондация за подобряване на условията на 
живот и труд, за което са сключени споразумения за сътрудничество;

4. отбелязва, че във външната оценка, на която беше подложен Центърът през 
2017 г. съгласно изискванията на финансовите правила, се прави заключението, че 
засиленото сътрудничество на Центъра с другите три децентрализирани агенции в 
рамките на генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и 
приобщаване“ – Европейската фондация за обучение, Европейската агенция за 
безопасност и здраве при работа и Европейската фондация за подобряване на 
условията на живот и труд – се е оказало осъществим вариант; отбелязва, че в 
преработения регламент за създаване на Центъра, който влезе в сила през 
февруари 2019 г., беше взет предвид резултатът от тази външна оценка;

Политика относно персонала

5. отбелязва, че към 31 декември 2018 г. щатното разписание е било изпълнено на 
96,70%, като са били назначени 12 длъжностни лица и 76 срочно наети служители 
от общо 78 работни места за срочно наети служители и 13 работни места за 
длъжностни лица, разрешени съгласно бюджета на Съюза (92 разрешени 
длъжности през 2017 г.); отбелязва, че освен това през 2018 г. за Центъра са 
работили 26 договорно наети служители и трима командировани национални 
експерти;

6. отбелязва, че Центърът е предприел мерки с оглед на забележките и коментарите 
на органа по освобождаване от отговорност по отношение на новия ръководител 
на отдела за човешки ресурси на Центъра, встъпил в длъжност през януари 
2019 г., както и с решението за екстернализиране на правната служба на Центъра; 
отбелязва със загриженост, че предвид големия брой съдебни дела, пред които е 
изправен Центърът, възлагането на цялата работа на външни изпълнители създава 
риск за последователното третиране на случаите и за принципа на ефикасност 
призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност за 
развитието по този въпрос;

7. отбелязва, че понастоящем Центърът предприема мерки за подобряване на 
процедурите за подбор, като се гарантира спазване на критериите, оценени от 
конкурсните комисии, и засилен контрол от страна на отдела за човешки ресурси; 
отбелязва със загриженост, въз основа на доклада на Палатата, че двата 
одитирани случая на набиране на персонал от 2018 г. от два списъка с резерви, 
изготвени през 2015 г. и 2016 г., не са били адекватно управлявани и 
документирани, какъвто е случаят и с няколко други процедури за набиране на 
персонал, одитирани през предходни години; настоятелно призовава Центъра 
незабавно да предприеме коригиращи действия, за да гарантира провеждането на 
редовни процедури за набиране на персонал и да докладва на органа по 
освобождаване от отговорност относно предприетите за тази цел мерки;

Обществени поръчки

8. изразява съжаление, че съгласно доклада на Палатата при организираната тръжна 
процедура за услугите на пътническа агенция за Центъра критериите за цена и 
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качество невинаги са били достатъчно подробни, за да се гарантира възлагане на 
поръчката въз основа на критерия за икономически най-изгодна оферта; изразява 
съжаление, че Центърът не прилага задоволителна методология и документиране 
по отношение на офертите, които биха могли да бъдат с необичайно ниски цени.

Предотвратяване и управление на конфликти на интереси и прозрачност

9. отбелязва съществуващите мерки и текущите усилия на Центъра за осигуряване 
на прозрачност, предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, както 
и осигуряване на защита за лицата, сигнализиращи за нередности; при все това 
отбелязва със загриженост, че Центърът все още не публикува автобиографиите 
на висшето си ръководство на своя уебсайт и че висшето ръководство на Центъра, 
вътрешните експерти и сътрудниците декларират потенциални конфликти на 
интереси едва когато те възникнат, в съответствие с политиката на Центъра за 
предотвратяване и управление на конфликтите на интереси от 2014 г.; отбелязва 
актуализираните насоки на Центъра относно докладването на конфликти на 
интереси при подбора и набирането на персонал, както и изготвянето от негова 
страна на преразгледани правила за предотвратяване и управление на 
конфликтите на интереси за членовете на управителния съвет, за независими 
експерти и за другите служители;

10. признава, че с оглед на забележките и коментарите на органа, който взема 
решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, 
Центърът е изготвил проект на правила, свързани с публикуването на 
протоколите от заседанията на управителния съвет; настоятелно призовава 
Центъра да ги приеме бързо; призовава Центъра да докладва на органа по 
освобождаване от отговорност относно напредъка по този въпрос;

11. отбелязва, с оглед на забележките и коментарите на органа за освобождаване от 
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, че е създаден независим 
орган за разкриване, консултиране и сезиране за лицата, сигнализиращи за 
нередности, чрез назначаването на координатор по вътрешния контрол на 
Центъра като кореспондент по етика и интегритет на Центъра;

Вътрешен одит

12. отбелязва с дълбока загриженост, че след одита, проведен от 14 до 18 януари 
2018 г. от службата за вътрешен одит (IAS) в областта на управлението на 
човешките ресурси и етиката в Центъра, процедурите за набиране на персонал все 
още са класирани като критични;

o

o     o

13. по отношение на други забележки, придружаващи решението относно 
освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към 
своята резолюция от ... март 2020 г.2 относно резултатите от дейността, 

2 Приети текстове, P9_TA-PROV(2020)0000.
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финансовото управление и контрола на агенциите.


