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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 Centrului pentru exercițiul financiar 2018 au fost constatate de Curtea de 
Conturi și că situația sa financiară la 31 decembrie 2018 este corect prezentată;

2. salută rata exemplară a execuției bugetare de 100 % în 2018, față de 99,95 % în 2017 și 
rata de ocupare de 96 % din schema de personal; constată că aceste rezultate și rata 
execuției bugetare demonstrează eforturile încununate de succes ale Centrului în ceea ce 
privește utilizarea optimă a resurselor;

3. apreciază competența Centrului și activitatea sa continuă de înaltă calitate, prin care 
asigură activități de cercetare, analiză și consultanță tehnică pentru a sprijini elaborarea 
politicilor europene în domeniul învățării pe tot parcursul vieții și al educației și 
formării profesionale (EFP), al calificărilor și al competențelor, vizând să promoveze 
formări de înaltă calitate, adaptate nevoilor pieței muncii; subliniază, în acest sens, 
importanța asigurării unor resurse materiale și umane adecvate care să-i permită 
Centrului să își îndeplinească sarcinile tot mai mari și în schimbare, asigurând totodată, 
în general, prioritatea agențiilor față de contractanții privați;

4. salută contribuțiile și competența centrului în ceea ce privește furnizarea de noi 
cunoștințe, date și analize politice, monitorizarea tendințelor de politică și rolul de 
intermediar de cunoaștere pentru teme politice extrem de relevante de pe agenda 
Uniunii; recunoaște activitatea de calitate a Centrului în diferite proiecte, în special 
Agenda pentru competențe în Europa, Europass, revizuirea Panoramei competențelor și 
rolul său în sprijinirea participanților la Procesul Copenhaga, indicele european al 
competențelor și previziunile în materie de competențe;

5. consideră că trebuie remarcată inițiativa Centrului privind o nouă componentă legată de 
digitalizare, în special privind instrumentele sale online, care să ofere informații 
specifice fiecărei țări și posibilități de vizualizare mai bune a datelor online, cum ar fi 
resurse de orientare pentru informațiile privind piața forței de muncă sau previziunile în 
materie de competențe; ia act, în acest scop, de campaniile de marketing specifice ale 
Centrului pentru sensibilizarea publicului cu privire la conținutul site-ului său;

6. salută sprijinul continuu acordat de Centru Comisiei, statelor membre și partenerilor 
sociali, bunele practici și cooperarea sa cu alte agenții aflate în domeniul de competență 
al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (în special cu ETF și 
Eurofound), în cadrul rețelei de dezvoltare a performanțelor agențiilor UE, dar și în 
afara acestei rețele, care permit crearea și folosirea sinergiilor între agenții și schimburi 
de idei și de bune practici, cu scopul de a crește complementaritatea și de a ajunge la o 
guvernanță mai echilibrată, a îmbunătăți eficiența, a reduce costurile și a asigura o mai 
mare coerență între aceste agenții; observă, în acest sens, că recenta cooperare dintre 
Cedefop și Eurofound a contribuit la elaborarea unui proiect comun și a unor previziuni 
în materie de competențe pentru sectorul de producție, care au demonstrat calitatea și 
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valoarea adăugată a activității Cedefop pentru celelalte agenții; subliniază necesitatea de 
a îmbunătăți cooperarea dintre agenții și instituțiile Uniunii, evitând externalizarea 
serviciilor care pot fi prestate de acestea;

7. constată cu regret că Curtea a identificat deficiențe în două proceduri de recrutare care 
au subminat principiile transparenței și egalității de tratament al candidaților; recunoaște 
totuși că Centrul și-a revizuit deja procedura privind conflictul de interese și este în curs 
de a adopta măsuri cuprinzătoare de îmbunătățire a procedurilor sale de selecție în 
general și de a se asigura că prelungirea valabilității unei liste de rezerve se va efectua în 
mod regulat și că vor fi revizuite metodele de punctare și documentația aferentă 
întregului proces de selecție; constată, în acest sens, că modelul de anunț pentru 
ocuparea unui post vacant a fost îmbunătățit în mod substanțial pentru a asigura criterii 
mai bune de transparență și claritate;

8. constată cu regret, din raportul Curții, că modelul de externalizare integrală a serviciilor 
juridice al Centrului a creat un risc la adresa principiului bunei gestiuni financiare și un 
risc la adresa transparenței, în pofida mai multor îmbunătățiri introduse de Centru în 
acest domeniu; ia act de faptul că Centrul a luat măsuri pentru a găsi soluții la unele 
dintre chestiunile critice identificate și că intenționează să reevalueze modul în care a 
fost organizată funcția sa juridică;

9. ia act de observația Curții conform căreia, în cadrul procedurii de achiziții pentru 
serviciile de agenție de voiaj, Centrul ar fi trebuit să folosească criterii mai detaliate și 
adecvate în ceea ce privește prețul și calitatea pentru a asigura cel mai bun raport 
calitate/preț; salută angajamentul Centrului de a îmbunătăți aplicarea criteriilor de 
atribuire bazate pe calitate pentru servicii similare în viitor și recunoaște că Centrul a 
ajustat deja formula folosită pentru a identifica ofertele susceptibile de a propune prețuri 
anormal de scăzute; încurajează Centrul să își îmbunătățească în continuare procedurile 
de achiziții publice, asigurând respectarea deplină a normelor aplicabile și a principiului 
celui mai bun raport calitate-preț;

10. salută faptul că Centrul a pregătit un plan de acțiune pentru a lua măsuri în toate 
domeniile care pot fi îmbunătățite identificate de Serviciul de Audit Intern al Comisiei 
în raportul său de audit privind gestionarea resurselor umane și etica în cadrul Cedefop;

11. salută inițiativa Centrului de a-și revizui și îmbunătăți indicatorii de performanță, 
utilizând indicatori de calitate noi, care să permită o mai bună înțelegere a calității și a 
relevanței activității și competenței Centrului;

12. subliniază că transparența și sensibilizarea cetățenilor cu privire la existența agențiilor 
sunt esențiale pentru responsabilitatea democratică a acestora; consideră că capacitatea 
și ușurința de utilizare a resurselor și datelor agențiilor au o importanță capitală; solicită, 
prin urmare, o evaluare a modului în care datele și resursele sunt prezentate și puse la 
dispoziție în prezent, precum și a gradului în care cetățenii le consideră ușor de 
identificat, de recunoscut și de utilizat; reamintește că statele membre pot sensibiliza 
opinia publică în acest sens prin elaborarea unui plan cuprinzător de informare a unui 
număr cât mai mare de cetățeni ai Uniunii;

13. recomandă, pe baza datelor disponibile, să se acorde directorului executiv al Centrului 
European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale descărcarea de gestiune pentru 
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execuția bugetului Centrului aferent exercițiului financiar 2018.
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