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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyjadruje spokojnosť, že Dvor audítorov vyhlásil operácie súvisiace s ročnou účtovnou 
závierkou strediska Cedefop za rozpočtový rok 2017 za zákonné a riadne a že jeho 
finančná situácia k 31. decembru 2017 je náležite vyjadrená;

2. vyzdvihuje vysokú mieru plnenia rozpočtu za rok 2017 (99,95 %);

3. oceňuje, že Cedefop naďalej vykonáva vysokokvalitnú činnosť vrátane výskumu, 
analýz a technického poradenstva na podporu rozvoja politík v oblasti európskeho 
celoživotného vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy (OVP), a zdôrazňuje, že 
na tento účel je dôležité zabezpečiť primerané personálne a finančné zdroje, ktoré 
stredisku Cedefop umožnia plniť svoje úlohy;

4. víta zameranie strediska Cedefop na rozvoj kompetencií a zručností, najmä pokiaľ ide o 
pracovníkov s nízkou kvalifikáciou, s cieľom podporiť cieľ začlenenia do trhu práce 
prostredníctvom odborného vzdelávania a prípravy, učenia sa na pracovisku a 
učňovskej prípravy, a jeho príspevky k programu Erasmus+, novému programu v 
oblasti zručností pre Európu, programu Europass a Panoráme zručnostíí, v rámci ktorej 
sa podarilo osloviť hlavné cieľové skupiny, a to tvorcov politiky a odborníkov;

5. vyjadruje stredisku Cedefop uznanie za to, že neustále spolupracuje s ostatnými 
agentúrami EÚ, čo umožňuje širokú výmenu vedomostí a zvyšovanie efektívnosti, 
najmä s Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie (ETF);

6. víta iniciatívu strediska Cedefop týkajúcu sa novej oblasti činnosti v súvislosti s 
digitalizáciou a budúcnosťou práce, ako aj uvedenie siete strediska Cedefop CareersNet 
do prevádzky, ktorá je jeho novou sieťou pre výskum, celoživotné poradenstvo a 
kariérny rast; naliehavo vyzýva Cedefop, aby zintenzívnilo využívanie portálu EPSO na 
oznamovanie svojich voľných pracovných miest;

7. uznáva, že Cedefop prijíma opatrenia v nadväznosti na pripomienky a poznámky 
orgánu udeľujúceho absolutórium v súvislosti s plnením rozpočtu za rozpočtový rok 
2016 s cieľom ďalej zlepšovať činnosť strediska Cedefop; 

8. víta to, že Cedefop sa pripája k elektronickému obstarávaniu a elektronickému 
predkladaniu ponúk; berie na vedomie, že Cedefop zvažuje možnosti zavedenia 
elektronickej fakturácie;

9. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Dvor audítorov odhalil nedostatky v riadení dvoch 
výberových konaní na obsadenie manažérskych pozícií a že sa tieto konania považujú 
za neregulárne; uznáva však, že Cedefop vykonáva dôkladné posúdenie oboch 
neregulárnych postupov prijímania zamestnancov a zvažuje nápravné opatrenia 
týkajúce sa oboch týchto postupov, ako aj postupov prijímania zamestnancov vo 
všeobecnosti s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré zistil Dvor audítorov;

10. pripomína potrebu urýchlene zaviesť nezávislý mechanizmus pre zverejňovanie, 
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poradenstvo a konzultácie s dostatočnými rozpočtovými zdrojmi s cieľom pomáhať 
nahlasujúcim osobám využívať tie správne cesty na zverejňovanie svojich informácií o 
možných nezrovnalostiach poškodzujúcich finančné záujmy Únie a zároveň chrániť ich 
dôvernosť a ponúkať potrebnú podporu a poradenstvo v súlade so smernicou o osobách 
nahlasujúcich porušenia práva Únie, ktorá je v súčasnosti predmetom 
medziinštitucionálnych rokovaní;

11. opakuje svoju výzvu, aby stredisko Cedefop zverejňovalo zápisnice zo schôdzí svojej 
riadiacej rady;

12. na základe dostupných údajov odporúča udeliť výkonnej riaditeľke Európskeho 
strediska pre rozvoj odborného vzdelávania absolutórium za plnenie rozpočtu strediska 
za rozpočtový rok 2017.
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