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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 Fundacji za rok budżetowy 2018 są 
legalne i prawidłowe oraz że jej sytuacja finansowa na dzień 31 grudnia 2018 r. została 
rzetelnie przedstawiona;

2. docenia działania Fundacji na rzecz wspierania reformy kształcenia zawodowego 
w krajach partnerskich Unii;

3. zauważa, że w 2018 r. Fundacja rozpoczęła wdrażanie 17 zasad kontroli wewnętrznej 
przyjętych w listopadzie 2017 r.; ponadto w oparciu o informacje przekazane przez 
Fundację zauważa również, że wszelkie niezakończone działania zostały włączone do 
planu rozwoju Fundacji i będą traktowane priorytetowo jako obszary wymagające 
ulepszenia w 2019 r.;

4. na podstawie sprawozdania Trybunału z przykrością stwierdza, że nie ma dowodów na 
to, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie którego na rzecz 
Fundacji pracowało pięciu pracowników tymczasowych, udzielono zamówienia, które 
zapewnia najlepszy stosunek wartości do ceny; zgadza się w tym względzie z 
Trybunałem, że Fundacja powinna stosować kryteria udzielenia zamówienia, które 
koncentrują się na konkurencyjnych elementach cenowych;

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Fundacja zrealizowała działania, które doprowadziły 
do formalnego zamknięcia wszystkich zaleceń wydanych przez Służbę Audytu 
Wewnętrznego Komisji w ramach kontroli monitorowania postępów w dziedzinie 
kształcenia i szkolenia zawodowego za rok 2017;

6. na podstawie dostępnych danych zaleca udzielenie dyrektorowi Europejskiej Fundacji 
Kształcenia absolutorium z wykonania budżetu Fundacji za rok budżetowy 2018.


