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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. își exprimă mulțumirea că legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor 
anuale ale Cedefop pentru exercițiul financiar 2017 a fost constatată de Curtea de 
Conturi și că situația financiară a Cedefop la 31 decembrie 2017 este corect prezentată;

2. salută rata ridicată a execuției bugetare în 2017 (99,95 %);

3. apreciază activitatea continuă de înaltă calitate a Cedefop, care asigură servicii de 
cercetare, analiză și consultanță tehnică pentru a sprijini dezvoltarea politicilor europene 
în domeniul învățării pe tot parcursul vieții și al educației și formării profesionale (EFP) 
și subliniază, în acest sens, importanța asigurării unor resurse umane și financiare 
adecvate care să îi permită Cedefop să își îndeplinească sarcinile;

4. salută faptul că Cedefop pune accentul pe dezvoltarea de competențe și aptitudini, în 
special în rândul persoanelor slab calificate, pentru a sprijini obiectivul incluziunii pe 
piața forței de muncă prin EFP, învățarea la locul de muncă și ucenicii, precum și 
contribuțiile sale la programul Erasmus+, la Noua agendă pentru competențe în Europa, 
la Europass și la Panorama competențelor, care a reușit să ajungă la principalele 
grupuri-țintă, factorii de decizie politică și experții;

5. salută cooperarea continuă a Cedefop cu celelalte agenții ale UE, ceea ce permite o mai 
bună partajare a cunoștințelor și creșterea eficienței, în special în relație cu Fundația 
Europeană de Formare (ETF);

6. salută inițiativa Cedefop privind o nouă direcție de lucru în materie de digitalizare și 
viitorul muncii și salută, de asemenea, lansarea de către Cedefop a CareersNet, noua sa 
rețea de cercetare și orientare și dezvoltarea carierei pe tot parcursul vieții; îndeamnă 
Cedefop să folosească mai mult portalul EPSO pentru posturile sale vacante;

7. ia act de faptul că Cedefop a luat măsuri, în lumina observațiilor și comentariilor 
autorității care acordă descărcarea de gestiune cu privire la execuția bugetului aferent 
exercițiului financiar 2016, cu scopul de a îmbunătăți în continuare operațiunile 
Cedefop; 

8. salută faptul că Cedefop este în curs de a de adopta licitațiile electronice și depunerea 
ofertelor pe cale electronică; ia act de faptul că Cedefop analizează modul în care poate 
introduce facturarea electronică;

9. regretă că Curtea de Conturi consideră că modul în care au fost gestionate două 
proceduri de recrutare pentru posturi de conducere a fost necorespunzător și că 
procedurile respective sunt considerate neconforme; ia act, cu toate acestea, de faptul că 
Cedefop realizează o evaluare aprofundată a ambelor proceduri de recrutare neconforme 
și are în vedere luarea de măsuri de remediere în ceea ce privește atât cele două 
proceduri în cauză, cât și procedurile de recrutare în general, pentru a remedia 
deficiențele identificate de Curte;
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10. subliniază din nou necesitatea de a institui urgent mecanisme independente de 
consultare, consiliere și primire de informații divulgate de avertizorii de integritate, care 
să dispună de resurse bugetare suficiente, pentru a ajuta persoanele care raportează să 
utilizeze canalele adecvate pentru a divulga informațiile privind posibile nereguli care 
aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, protejându-le, în același timp, 
confidențialitatea și oferindu-le sprijinul și consilierea necesare, în conformitate cu 
directiva privind persoanele care raportează încălcări ale dreptului Uniunii, care este în 
prezent negociată la nivel interinstituțional;

11. își reia apelul către Cedefop să facă publice procesele-verbale ale reuniunilor 
Consiliului său de administrație;

12. recomandă, pe baza datelor disponibile, să se acorde directorului executiv al Centrului 
European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului Centrului aferent exercițiului financiar 2017.
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