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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako 
příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr prohlásil, že operace, na nichž se zakládá 
roční účetní závěrka střediska Cedefop za rozpočtový rok 2017, jsou legální a správné a 
že účetní závěrka věrně zobrazuje finanční situaci střediska k 31. prosinci 2017;

2. oceňuje vysokou míru plnění rozpočtu v roce 2017 (99,95 %);

3. vyjadřuje středisku uznání za nepřetržitou velmi kvalitní práci, která spočívá 
v provádění výzkumu a analýz a poskytování odborného poradenství na podporu 
rozvoje evropských politik celoživotního učení, odborného vzdělávání a přípravy 
(VET), a zdůrazňuje, že v této souvislosti je důležité středisku zajistit odpovídající 
počet zaměstnanců a adekvátní finanční zdroje, aby mohlo provádět své úkoly;

4. vítá, že se středisko zaměřuje na rozvoj dovedností a schopností, především osob 
s nízkou kvalifikací, ve snaze podpořit začleňování lidí na trh práce prostřednictvím 
odborného vzdělávání a přípravy (VET), praktické výuky na pracovišti a učňovského 
vzdělávání, a oceňuje příspěvek střediska k programu Erasmus+, Agendě pro nové 
dovednosti pro Evropu, portálu Europass a Přehledu dovedností EU, kterému se 
podařilo oslovit svou primární cílovou skupinu, tj. tvůrce politik a odborníky;

5. oceňuje pokračující spolupráci střediska s dalšími agenturami EU, která umožňuje 
rozsáhlé sdílení znalostí a zefektivnění činnosti, především v součinnosti s Evropskou 
nadací odborného vzdělávání (ETF);

6. vítá, že středisko z vlastní iniciativy zahájilo novou činnost v oblasti digitalizace 
a budoucnosti práce a že spustilo provoz nové poradenské sítě CareersNet pro výzkum, 
celoživotní učení a rozvoj kariéry; naléhá na středisko, aby více využívalo portál EPSO 
ke zveřejňování volných pracovních míst;

7. uznává, že středisko na základě připomínek orgánu příslušného k udělení absolutoria, 
které se týkají plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2016, přijímá opatření, které mají dále 
zlepšit jeho práci; 

8. vítá, že středisko právě zavádí elektronické zadávání zakázek a elektronické podávání 
nabídek; bere na vědomí, že středisko zvažuje, jakým způsobem by mohlo zavést 
elektronickou fakturaci;

9. s politováním bere na vědomí, že podle Účetního dvora proběhla dvě přijímací řízení 
pro manažerské pozice neuspokojivě a že použité postupy byly v rozporu s předpisy; 
bere však na vědomí, že středisko provádí důkladné posouzení obou nestandardních 
přijímacích řízení a že zvažuje nápravná opaření nejen pro dotčené postupy, ale i pro 
přijímací řízení obecně, aby odstranilo nedostatky zjištěné Účetním dvorem;

10. opakuje, že je naprosto nezbytné vytvořit nezávislé mechanismy pro zveřejňování, 
poradenství a přezkum vybavené dostatečnými rozpočtovými zdroji, které by 
oznamovatelům pomáhaly využívat vhodné kanály pro zveřejnění jejich informací o 
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možných nesrovnalostech poškozujících finanční zájmy Unie a současně by je chránily 
před odhalením totožnosti a nabízely jim potřebnou podporu a poradenství v souladu se 
směrnicí o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie, která je právě předmětem 
interinstitucionáních jednání;

11. znovu středisko vyzývá, aby zveřejňovalo zápisy ze schůzí své správní rady;

12. na základě dostupných údajů doporučuje, aby bylo řediteli Evropského střediska pro 
rozvoj odborného vzdělávání uděleno absolutorium za plnění rozpočtu střediska na 
rozpočtový rok 2017.
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