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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 για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτήρισε 
νόμιμες και κανονικές τις υποκείμενες πράξεις των ετήσιων λογαριασμών του 
Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2018, και η δημοσιονομική του κατάσταση στις 
Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2018 παρουσιάζεται με σαφήνεια·

2. εκφράζει την εκτίμησή του για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος που αποσκοπούν 
στην υποστήριξη της μεταρρύθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης στις χώρες-
εταίρους της Ένωσης·

3. σημειώνει ότι το 2018 το Ίδρυμα άρχισε να εφαρμόζει τις 17 αρχές εσωτερικού ελέγχου 
που εγκρίθηκαν στα τέλη Νοεμβρίου 2017· σημειώνει επίσης, με βάση πληροφορίες 
του Ιδρύματος, ότι όλες οι εκκρεμείς δράσεις ενσωματώθηκαν στο αναπτυξιακό σχέδιο 
του Ιδρύματος με προοπτική να εξεταστούν ως τομείς προτεραιότητας για βελτίωση το 
2019·

4. σημειώνει με λύπη με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι δεν υπήρχαν 
στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η διαδικασία σύναψης συμβάσεων μέσω της οποίας 
εργάστηκαν για το Ίδρυμα πέντε προσωρινοί εργαζόμενοι οδήγησε στην ανάθεση της 
οικονομικά πιο συμφέρουσας σύμβασης· συμμερίζεται εν προκειμένω την παρατήρηση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι το Ίδρυμα θα πρέπει να χρησιμοποιεί κριτήρια ανάθεσης 
που να επικεντρώνονται σε ανταγωνιστικά στοιχεία τιμών·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ίδρυμα υλοποίησε δράσεις που 
οδήγησαν στο επίσημο κλείσιμο όλων των συστάσεων που εκδόθηκαν από την 
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής στο πλαίσιο του ελέγχου του 2017 
σχετικά με την παρακολούθηση της προόδου της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ΕΕΚ)·

6: συνιστά, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, να χορηγηθεί απαλλαγή στον εκτελεστικό 
διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2018.


