
PA\798424CS.doc PE430.902v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

2009/2110(DEC)

7. 1. 2010

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj 
odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2008
(2009/2110(DEC))

Navrhovatelka: Ingeborg Gräßle



PE430.902v01-00 2/3 PA\798424CS.doc

CS

PA_NonLeg



PA\798424CS.doc 3/3 PE430.902v01-00

CS

NÁVRHY

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

1. poukazuje na to, že Účetní dvůr potvrdil, že účetní závěrka rozpočtu ve výši 18,3 milionu 
EUR odpovídá skutečné finanční situaci agentury ke dni 31. prosince 2008 a že transakce 
a hotovostní toky byly v tomto rozpočtovém roce v souladu s finančními předpisy 
agentury; 

2. vyjadřuje své uspokojení nad tím, že Účetní dvůr prohlásil účetní závěrku agentury za 
rozpočtový rok 2008 za zákonnou a řádnou;

3. vzhledem k tomu, že 25 % prostředků na platby v souvislosti s projekty bylo přeneseno, 
požaduje zlepšení rozpočtového plánování a přesnější rozpočtový plán;

4. vítá, že došlo ke zlepšení v kontrole projektů a zadávacích řízení; očekává, že tyto otázky 
budou přiměřeně pojednány ve výroční zprávě;

5. vyjadřuje svou nespokojenost se stagnací v oblasti personálního řízení, neboť cíle pro 
zaměstnance a ukazatele výkonnosti nejsou měřitelné a neorientují se na výsledky;
očekává, že v této oblasti, která má pro identitu agentury zásadní význam, dojde 
k pokroku, a požaduje, aby byl o této problematice informován;

6. poukazuje na to, že centrum zaměstnává 128 osob a že v roce 2009 zavedlo systém 
měření výkonnosti; očekává, že mu budou sděleny výsledky, jež tento systém přinese; 
upozorňuje na to, že počet zaměstnanců centra neustále roste; 

7. vzhledem k tomu, že oblasti působnosti agentur CEDEFOP a ETF jsou vzájemně 
příbuzné, požaduje, aby tyto agentury spolu úzce spolupracovaly a hledaly vzájemné 
synergie; žádá o to, aby byly ve výročních zprávách obou ředitelů pravidelně 
poskytovány příslušné informace.


