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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
javaslatokat:

1. megelégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a központ 2019-es pénzügyi 
évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyleteket a Számvevőszék 
jogszerűnek és szabályszerűnek ítélte, és hogy a 2019. december 31-i pénzügyi 
helyzetről valós képet adtak;

2. méltatja a 2019. évi költségvetés 99,99%-os végrehajtási arányát, összevetve a 2018. évi 
100%-os aránnyal;

3. nagyra értékeli a központ arra irányuló, folyamatosan kiváló munkáját, hogy 
kutatásokat, elemzéseket és technikai tanácsadást nyújtson a szakoktatási és 
szakképzési, valamint a képesítésekre és készségekre vonatkozó szakpolitikák terén;

4. értékeli a központ együttműködését más uniós ügynökségekkel, különösen az 
Eurofounddal a szinergiák biztosítása érdekében; elégedettségét fejezi ki azzal 
kapcsolatban, hogy a központ együttműködik az uniós ügynökségek hálózatával az 
adminisztratív ügyek hatékonyságának növelése érdekében;

5. sajnálattal veszi tudomásul, hogy a Számvevőszék hiányosságokat tárt fel egy, a 
takarítási szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzési eljárásban, amelyre vonatkozóan a 
központ elfogadta a szerződés teljesítését érintő változást annak aláírását követően, 
anélkül, hogy megfelelően dokumentálta volna a módosítást vagy belefoglalta volna azt 
a keretszerződésbe; 

6. üdvözli, hogy a központ utazási irodai szolgáltatásaira vonatkozó odaítélési 
kritériumokkal kapcsolatos, folyamatban lévő egyetlen fellépés kivételével a központ 
befejezte a 2017-es és 2018-as pénzügyi évekre vonatkozó költségvetés végrehajtásával 
kapcsolatos számvevőszéki észrevételek nyomán hozott valamennyi egyéb intézkedést;

7. a rendelkezésre álló információk alapján azt javasolja, hogy adják meg a mentesítést az 
Európai Szakképzésfejlesztési Központ ügyvezető igazgatójának a központ 2019. évi 
pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.


