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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. wyraża zadowolenie z faktu, że Trybunał Obrachunkowy uznał, iż transakcje leżące 
u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Centrum za rok budżetowy 2018 są 
legalne i prawidłowe oraz że jego sytuacja finansowa na dzień 31 grudnia 2018 r. jest 
przedstawiona rzetelnie;

2. wyraża uznanie z powodu wskaźnika wykonania budżetu na poziomie 100 % w 2018 r. 
w porównaniu z 99,95 % w 2017 r.;

3. docenia pracę Centrum na rzecz badań, analiz i doradztwa technicznego na potrzeby 
strategii politycznych dotyczących kształcenia i szkolenia zawodowego, kwalifikacji 
i umiejętności;

4. docenia współpracę Centrum z innymi agencjami wchodzącymi w zakres kompetencji 
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych;

5. ubolewa, że Trybunał stwierdził uchybienia w dwóch procedurach rekrutacyjnych, które 
to uchybienia podważyły zasady przejrzystości i równego traktowania kandydatów; na 
podstawie odpowiedzi Centrum zauważa, że dokonało ono już przeglądu procedury 
związanej z konfliktem interesów i podejmuje środki w celu usprawnienia procedur 
rekrutacyjnych oraz zapewnienia, by przedłużanie ważności listy rezerwowej odbywało 
się zgodnie z przepisami;

6. na podstawie sprawozdania Trybunału z ubolewaniem zauważa, że przyjęty przez 
Centrum model zlecania wszystkich usług prawnych na zewnątrz stworzył zagrożenie 
dla zasady należytego zarządzania finansami i dla przejrzystości, choć Centrum 
wprowadziło szereg ulepszeń w tej dziedzinie; przyjmuje do wiadomości, że Centrum 
podjęło działania w celu usunięcia niedociągnięć w niektórych krytycznych obszarach 
i zamierza dokonać ponownej oceny sposobu organizacji swojej funkcji prawnej;

7. odnotowuje spostrzeżenie Trybunału, że w ramach procedury udzielenia zamówienia na 
świadczenie usług przez biuro podróży Centrum powinno było zastosować bardziej 
precyzyjne i adekwatne kryteria dotyczące ceny i jakości, by zagwarantować, że umowa 
zapewni najlepszy stosunek wartości do ceny; odnotowuje, że Centrum zobowiązało się 
do poprawy stosowania w przyszłości jakościowych kryteriów udzielania zamówień 
w odniesieniu do podobnych usług;

8. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Centrum opracowało plan działania dotyczący 
wszystkich obszarów wymagających poprawy wskazanych przez Służbę Audytu 
Wewnętrznego Komisji w sprawozdaniu na temat zarządzania zasobami kadrowymi 
i etyki w Centrum;

9. na podstawie dostępnych danych zaleca udzielenie dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego absolutorium z wykonania 
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budżetu Centrum za rok budżetowy 2018.


