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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 („Trybunał”) uznał, iż 
transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Centrum za rok 
budżetowy 2019 są zgodne z prawem i prawidłowe oraz że jej sytuacja finansowa na 
dzień 31 grudnia 2019 r. jest uczciwie przedstawiona;

2. wyraża uznanie z powodu wskaźnika wykonania budżetu na poziomie 99,99 % w 2019 
r. (w porównaniu ze 100 % w 2018 r.);

3. docenia nieustanną wysokiej jakości pracę Centrum w celu dostarczania badań i analiz 
oraz świadczenia usług doradztwa technicznego na potrzeby strategii politycznych 
dotyczących kształcenia i szkolenia zawodowego, kwalifikacji i umiejętności;

4. z zadowoleniem przyjmuje współpracę Centrum z innymi agencjami Unii, w 
szczególności z Eurofoundem, w celu zapewnienia synergii; wyraża zadowolenie, że 
Centrum współpracuje z siecią agencji UE w celu zwiększenia efektywności w 
sprawach administracyjnych;

5. z ubolewaniem odnotowuje, że Trybunał stwierdził uchybienia w jednym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia na usługi sprzątania, w przypadku którego Centrum 
zaakceptowało zmianę w wykonaniu umowy po jej podpisaniu, nie dokumentując 
należycie tej zmiany ani nie wprowadzając jej do umowy ramowej; 

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że z wyjątkiem jednego prowadzonego obecnie 
działania związanego z kryteriami udzielenia zamówienia na usługi świadczone przez 
biuro podróży Centrum zakończyło wszystkie działania podjęte w odpowiedzi na uwagi 
Trybunału związane z wykonaniem budżetu na lata budżetowe 2017 i 2018;

7. na podstawie dostępnych danych zaleca udzielenie dyrektorowi wykonawczemu 
Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego absolutorium z wykonania 
budżetu Centrum za rok budżetowy 2019.


