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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. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτηρίζει τις 
υποκείμενες πράξεις των ετήσιων λογαριασμών του Κέντρου για το οικονομικό έτος 
2018 νόμιμες και κανονικές και διότι εκτιμά ότι η δημοσιονομική κατάστασή του στις 
31 Δεκεμβρίου 2018 περιγράφεται με πιστότητα·

2. εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
το 2018 ανήλθε σε 100 % σε σύγκριση με 99,95 % το 2017·

3. εκφράζει την εκτίμησή του για το έργο του Κέντρου το οποίο συνίσταται στην παροχή 
έρευνας, αναλύσεων και τεχνικών συμβουλών στο πλαίσιο της διαμόρφωσης πολιτικών 
στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), των 
επαγγελματικών προσόντων και των δεξιοτήτων·

4. επιδοκιμάζει τη συνεργασία του Κέντρου με άλλους οργανισμούς στο πλαίσιο της 
αρμοδιότητας της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων·

5. σημειώνει με λύπη του ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε αδυναμίες σε δύο 
διαδικασίες πρόσληψης, οι οποίες υπονόμευσαν τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης 
μεταχείρισης των αιτούντων· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την απάντησή του, το Κέντρο 
είχε ήδη αναθεωρήσει τη διαδικασία που εφαρμόζει σε περιπτώσεις σύγκρουσης 
συμφερόντων και ετοιμαζόταν να λάβει μέτρα για να βελτιωθούν οι διαδικασίες 
επιλογής του και για να εξασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε παράταση του εφεδρικού πίνακα 
θα πραγματοποιείται με τον προβλεπόμενο τρόπο·

6. σημειώνει με λύπη του ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 
μοντέλο της πλήρους εξωτερικής ανάθεσης των νομικών υπηρεσιών του Κέντρου έθεσε 
σε κίνδυνο την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και τη διαφάνεια, παρά 
τις διάφορες βελτιώσεις που επέφερε το Κέντρο σε αυτόν τον τομέα· αναγνωρίζει ότι το 
Κέντρο είχε λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση ορισμένων κρίσιμων τομέων που είχαν 
εντοπιστεί και ότι σκόπευε να επαναξιολογήσει τον τρόπο οργάνωσης της νομικής του 
λειτουργίας·

7. σημειώνει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι, κατά τη διαδικασία 
σύναψης συμβάσεων για τις υπηρεσίες του πρακτορείου ταξιδίων του, το Κέντρο θα 
έπρεπε να είχε χρησιμοποιήσει πιο λεπτομερή και κατάλληλα κριτήρια όσον αφορά την 
τιμή και την ποιότητα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η οικονομικά πιο συμφέρουσα 
σύμβαση· σημειώνει τη δέσμευση του Κέντρου να βελτιώσει την εφαρμογή 
βασιζόμενων στην ποιότητα κριτηρίων ανάθεσης για παρόμοιες υπηρεσίες στο μέλλον·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Κέντρο κατάρτισε σχέδιο δράσης 
για την αντιμετώπιση όλων των τομέων που επιδέχονται βελτίωση και τους οποίους 
προσδιόρισε η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής στην έκθεση 
ελέγχου της με τίτλο «Human Resource Management and Ethics in CEDEFOP»·
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9. συνιστά, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, να χορηγηθεί απαλλαγή στον διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης όσον αφορά 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2018.


