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1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného 
vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2020
(2021/2119(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro rozvoj 
odborného vzdělávání (Cedefop) za rozpočtový rok 2020,

– s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2020 
spolu s odpověďmi agentur1,

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti2 účetnictví a o legalitě a správnosti 
uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2020 podle 
článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 28. února 2022 o udělení absolutoria středisku za 
plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2020 (06003/2022 – C9-0074/2022),

– s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 
18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 
mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) 
č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) 
č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 
966/20123, a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/128 ze dne 16. ledna 
2019 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) 
a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 337/754, a zejména na článek 15 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 
18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU 
a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) 2018/10465, a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

– s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

1 Úř. věst. C 439, 29.10.2021, s. 3 Výroční zpráva o agenturách EU za rozpočtový rok 2020: 
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=59697. 
2 Úř. věst. C 439, 29.10.2021, s. 3. Výroční zpráva o agenturách EU za rozpočtový rok 2020: 
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=59697.
3 Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
4 Úř. věst. L 30, 31.1.2019, s. 90.
5 Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.

https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=59697
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=59697
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– s ohledem na stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0125/2022),

1. uděluje absolutorium výkonnému řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného 
vzdělávání (Cedefop) za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2020;

2. předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3. pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho 
nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného 
vzdělávání (Cedefop), Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistila jejich zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).
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2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) za 
rozpočtový rok 2020
(2021/2119(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro rozvoj 
odborného vzdělávání (Cedefop) za rozpočtový rok 2020,

– s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2020 
spolu s odpověďmi agentur1,

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti2 účetnictví a o legalitě a správnosti 
uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2020 podle 
článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 28. února 2022 o udělení absolutoria středisku za 
plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2020 (06003/2022 – C9-0074/2022),

– s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 
18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 
mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 
1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 
a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/20123, a zejména 
na článek 70 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/128 ze dne 16. ledna 
2019 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) 
a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 337/754, a zejména na článek 15 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 
18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU 
a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) 2018/10465, a zejména na článek 105 tohoto nařízení,

– s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

1 Úř. věst. C 439, 29.10.2021, s. 3 Výroční zpráva o agenturách EU za rozpočtový rok 2020: 
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=59697. 
2 Úř. věst. C 439, 29.10.2021, s. 3. Výroční zpráva o agenturách EU za rozpočtový rok 2020: 
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=59697.
3 Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
4 Úř. věst. L 30, 31.1.2019, s. 90.
5 Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.

https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=59697
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=59697
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– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0125/2022),

1. schvaluje uzavření účtů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání 
(Cedefop) za rozpočtový rok 2020;

2. pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského 
střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop), Radě, Komisi a Účetnímu dvoru 
a aby zajistila jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).
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3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria 
za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na 
rozpočtový rok 2020
(2021/2119(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského 
střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2020,

– s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0125/2022),

A. vzhledem k tomu, že konečný rozpočet Evropského střediska pro rozvoj odborného 
vzdělávání (Cedefop) (dále jen „středisko“) na rozpočtový rok 2020 činil podle jeho 
výkazu příjmů a výdajů1 18 277 890 EUR, což oproti rozpočtu na rok 2019 představuje 
nárůst o 2,30 %; vzhledem k tomu, že se rozpočet střediska odvíjí převážně od rozpočtu 
Unie;

B. vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky střediska 
za rozpočtový rok 2020 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou 
jistotu, že roční účetní závěrka střediska je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou 
legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1. s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu 
během rozpočtového roku 2020 byla míra plnění rozpočtu ve výši 100 %, což oproti 
roku 2019 znamená mírný nárůst o 0,01 %; bere na vědomí, že byl naplněn cíl týkající 
se míry plnění závazků stanovený v pracovním programu střediska na rok 2020 (98 %); 
s uspokojením konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 93,76 %, což ve 
srovnání s rokem 2019 představuje mírný pokles o 1,36 %;

2. se znepokojením bere na vědomí informaci uvedenou ve zprávě Účetního dvora, že 
středisko podobně jako v roce 2019 neuplatnilo vhodnou metodu výpočtu příspěvků pro 
Island a Norsko; konstatuje, že v dohodě o spolupráci mezi střediskem Cedefop a 
Evropským sdružením volného obchodu (ESVO) je stanoveno, že výše příspěvků 
partnerů v rámci ESVO se řídí podílem jejich HNP a celkového HNP Evropského 
hospodářského prostoru (EHP) a že příspěvky Norska a Islandu v původním rozpočtu 
byly vypočteny podle podílu jejich HDP (2,27 % u Norska a 0,14 % u Islandu) a 
celkového HDP členských států EHP, nikoli celkovému HNP EHP; konstatuje, že 
v důsledku toho Norsko a Island přispěly do rozpočtu střediska na rok 2020 o 8 601 
EUR méně, než měly, a že Unie přispěla o 8 601 EUR více; konstatuje, že ačkoli 

1 Úř. věst. C 114, 31.3.2021, s. 4.
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v prvním opravném rozpočtu došlo ke snížení prostředků na platby a příjmy o 1 100 000 
EUR, Norsku a Islandu nebyla příslušná část prostředků, o něž byl rozpočet snížen, 
vrácena, a v roce 2020 tak byl jejich příspěvek o 25 886 EUR vyšší; konstatuje, že 
navzdory tomu, že Účetní dvůr v roce 2019 vydal doporučení týkající se metody 
výpočtu příspěvků, zavedení správné metody výpočtu příspěvků dosud nebylo 
dokončeno;

3. vítá však cíl střediska vytvořit transparentní a snadno použitelnou metodiku a urychleně 
tuto záležitost řešit na základě doporučení Generálního ředitelství Komise pro rozpočet 
(GŘ BUDG) prostřednictvím Generálního ředitelství Komise pro zaměstnanost, sociální 
věci a sociální začleňování (GŘ EMPL) v rámci „Dohody o Evropském hospodářském 
prostoru – protokol 31“;

4. vítá skutečnost, že s výjimkou jednoho probíhajícího opatření týkajícího se metody 
výpočtu příspěvků stanovené v prohlášení o spolupráci mezi střediskem Cedefop a ESVO 
středisko dokončilo všechna ostatní opatření přijatá v návaznosti na připomínky Účetního 
dvora k plnění rozpočtu na rozpočtové roky 2018 a 2019;

Výkonnost

5. konstatuje, že středisko používá vzorový systém měření výkonnosti, který zahrnuje 
klíčové ukazatele výkonnosti k posouzení přidané hodnoty, již jeho činnost přináší na 
úrovni projektů, aktivity a organizace, jakož i další opatření pro lepší řízení rozpočtu; 
vítá existenci environmentálního ukazatele „emise CO2“ (v tunách), který vypovídá o 
úsilí střediska o plnění ekologických cílů a je užitečným měřítkem pro sledování vývoje 
emisí po pandemii a uhlíkové stopy střediska;

6. vyjadřuje středisku uznání za jeho četné příspěvky k tvorbě politiky Unie, zejména 
k Evropské agendě dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální 
spravedlnost a odolnost (Evropská agenda dovedností) předložené Komisí, vůbec 
prvnímu doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě a k prohlášení 
z Osnabrücku;

7. konstatuje, že středisko podepsalo dne 4. května 2020 s Agenturou Evropské unie pro 
kybernetickou bezpečnost (ENISA) novou dohodu o poskytování služeb, jako jsou 
služby důvěrných poradců, za účelem sdílení zdrojů oběma agenturami; se zájmem bere 
na vědomí, že v roce 2021 budou středisko a agentura ENISA sdílet také zdroje týkající 
se pověřence pro ochranu osobních údajů;

8. oceňuje odborné zkušenosti a kvalitní práci střediska při zajišťování výzkumu, analýz a 
technického poradenství v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, kvalifikací a opatření 
zaměřených na dovednosti pro účely podpory kvalitního vzdělávání, které by bylo 
přizpůsobeno potřebám jednotlivců a pracovního trhu;

9. zdůrazňuje význam střediska, jeho nezávislost a přínos v daném oboru;

10. vítá zejména nedávnou pomoc střediska při analýze dopadu pandemie a digitální 
transformace na přizpůsobení podnikatelských postupů nové realitě na trhu práce v Unii, 
např. prostřednictvím evropského průzkumu společností v souvislosti s onemocněním 
COVID-19 ve spolupráci s nadací Eurofound;



RR\1254087CS.docx 9/18 PE698.959v02-00

CS

11. připomíná, že středisko hraje významnou roli při zajišťování integrace digitálních 
dovedností do odborného vzdělávání a přípravy v celé Unii a při sledování provádění a 
dopadu doporučení Rady, která se týkají Evropské agendy dovedností, odborného 
vzdělávání a odborné přípravy pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální 
spravedlnosti a odolnosti a akčního plánu digitálního vzdělávání;

12. zdůrazňuje, že je třeba zajistit středisku odpovídající lidské a finanční zdroje, aby mohlo 
pokračovat v plnění svého pracovního programu s velmi vysokou mírou dokončených 
činností;

13. konstatuje, že středisko usiluje o zvýšení své kybernetické bezpečnosti a zvýšení 
ochrany osobních údajů, zejména prostřednictvím školení a aktivit zaměřených na 
zvyšování informovanosti zaměstnanců;

14. vítá skutečnost, že středisko navzdory výzvám způsobeným pandemií splnilo a dokonce 
překročilo svůj pracovní plán a cíle a výstupy, které v něm byly stanoveny pro rok 
2020;

15. s uspokojením bere na vědomí dobrou spolupráci střediska s Evropskou nadací 
odborného vzdělávání (ETF) a nadací Eurofound; konstatuje, že každá z těchto tří 
agentur má na schůzích správní rady ostatních dvou agentur úlohu pozorovatele; dále 
konstatuje, že středisko a nadace ETF rovněž spolupracují v rámci meziagenturní 
pracovní skupiny s organizacemi OECD, MOP, UNESCO a jinými mezinárodními 
organizacemi;

Personální politika

16. konstatuje, že ke dni 31. prosince 2020 byl plán pracovních míst naplněn z 97 % (oproti 
95 % v roce 2019), přičemž bylo jmenováno 78 z 81 dočasných zaměstnanců a 10 
úředníků schválených v rozpočtu Unie; konstatuje, že v roce 2020 pracovali ve 
středisku 2 dočasní pracovníci a 8,5 poradců (osm pracujících na plný úvazek a jeden 
pracující na poloviční úvazek), přičemž v roce 2019 středisko tyto zdroje nevyužívalo;

17. bere na vědomí nevyvážené zastoupení žen a mužů ve vrcholném vedení střediska, v 
němž působí 4 muži (66,7 %) a 2 ženy (33,3 %); konstatuje, že pokud jde o 
zaměstnance obecně, je zastoupení žen a mužů vyvážené – 57 % žen a 43 % mužů;

18. vybízí středisko, aby dále rozvíjelo dlouhodobý rámec politiky lidských zdrojů 
zaměřený na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, celoživotní poradenství 
a profesní rozvoj, vyvážené zastoupení žen a mužů, zeměpisnou vyváženost a nábor a 
integraci osob se zdravotním postižením; vítá proaktivní přístup střediska k realizaci 
práce na dálku v posledních několika letech;

19. se znepokojením konstatuje, že potíže, s nimiž se středisko potýká při externalizaci své 
právní služby a na které upozornil orgán příslušný k udělení absolutoria a Účetní dvůr, 
stále nebyly vyřešeny; vítá však rozhodnutí střediska o znovuzavedení funkce právního 
poradce v roce 2021; vyzývá středisko, aby orgán příslušný k udělení absolutoria i 
nadále informovalo o veškerém vývoji v této věci;

20. konstatuje, že mandát výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví vypršel; vítá oznámení o 
zřízení výboru pro dobré pracovní podmínky; žádá, aby byl výbor pro dobré pracovní 
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podmínky zřízen co nejdříve;

21. vyjadřuje politování nad problémy, s nimiž se mnozí zaměstnanci potýkají při kontaktu 
s vnitrostátními orgány, jako je systém zdravotní péče a systém sociálního zabezpečení; 
požaduje větší podporu pro zaměstnance, kteří se stěhují do země, kde agentura sídlí; 
v této souvislosti navrhuje jmenovat styčného úředníka, který by mimo jiné zajišťoval 
bezproblémový kontakt mezi zaměstnanci střediska a vnitrostátními orgány;

22. vyzývá síť agentur EU (EUAN), aby stanovila jasná pravidla pro příslušnost zaměstnanců 
k vnitrostátnímu systému zdravotní péče v Řecku; doporučuje, aby v nich bylo výslovně 
uvedeno, co je hrazeno ze zdravotního pojištění a do jakého data dané zdravotní pojištění 
platí;

Veřejné zakázky

23. se znepokojením konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora se středisko dopustilo 
chyb při řízení veřejných zakázek; bere na vědomí zejména zjištění Účetního dvora, že 
středisko podepsalo smlouvu na základě jednacího řízení s jednou nabídkou bez 
zdokumentovaného průzkumu trhu a že nabídnutá cena nakonec překročila odhadovaný 
rozpočet o 98 %, čímž se hodnota zakázky zvýšila nad prahovou hodnotu, u které je 
podle finančního nařízení jednací řízení s jedinou nabídkou povoleno;

24. bere na vědomí, že v zájmu vyřešení nesrovnalosti zjištěné Účetním dvorem středisko 
tuto smlouvu po auditu s účinností od 26. února 2021 zrušilo;

25. konstatuje, že pokud jde o opatření přijatá v návaznosti na doporučení, která vydal 
orgán příslušný k udělení absolutoria za rok 2019, bylo provedení doporučení týkajících 
se dokumentace a metodiky v rámci zadávání veřejných zakázek dokončeno;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

26. bere na vědomí stávající opatření střediska a jeho dlouhodobé úsilí o zajištění 
transparentnosti, předcházení a řešení střetů zájmů a ochranu oznamovatelů; poukazuje 
však na to, že správní radu střediska tvoří 94 členů (včetně pozorovatelů) a 63 
náhradníků; bere na vědomí informaci střediska ze dne 28. června 2021, že na 
internetových stránkách střediska je zveřejněno 93 ze 157 životopisů; konstatuje, že 
chybí některá prohlášení o zájmech a životopisy členů správní rady, a opakuje, že 
prohlášení o zájmech musí předložit všichni členové a náhradníci, kteří se účastní 
zasedání tohoto orgánu nebo vykonávají hlasovací právo; konstatuje, že životopisy 
členů vrcholného vedení střediska se zveřejňují, zatímco životopisy externích a 
interních odborníků nikoli; vyzývá středisko, aby zveřejňováním životopisů a 
prohlášení o zájmech všech členů správní rady a dotyčných externích a interních 
odborníků zajistilo plnou transparentnost;

27. vyjadřuje politování nad vysokým počtem členů správní rady (157), což znesnadňuje 
rozhodování a zjednodušené řízení; připomíná, že podle zakládajícího nařízení střediska 
Cedefop jsou členové jeho správní rady povinni zveřejnit své prohlášení o zájmech; 
připomíná, že členové správní rady jsou rovněž vyzváni, aby poskytli krátký životopis, 
ačkoli to není formální požadavek;

Vnitřní kontrola
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28. konstatuje, že v roce 2020 provedl Útvar interního auditu (IAS) Komise distančně úplné 
posouzení rizik zahrnující administrativní, finanční, provozní a informační procesy 
střediska, přičemž při návazném auditu dospěl k závěru, že středisko provedlo všechna 
doporučení náležitě a účinně; konstatuje, že bylo provedeno všech šest doporučení 
vydaných v rámci auditu řízení lidských zdrojů a etických postupů;

Reakce na COVID-19 a kontinuita činnosti

29. s uspokojením konstatuje, že středisko urychleně vytvořilo a aktivovalo plán krizového 
řízení pro zvládání pandemie COVID-19 – s cílem zajistit kontinuitu činnosti přijalo 
preventivní opatření, jako je práce na dálku a zrušení prezenčních akcí a služebních 
cest; dále konstatuje, že při revizi posouzení rizik provedeného střediskem byla za 
kritická rizika označena míra plnění rozpočtu a míra obsazenosti; konstatuje, že 
středisko uvedlo, že zavedená opatření umožňují účinné snížení obou rizik;

Další připomínky

30. konstatuje, že středisko usiluje o zvýšení své kybernetické bezpečnosti a zvýšení 
ochrany osobních údajů, zejména prostřednictvím školení a aktivit zaměřených na 
zvyšování informovanosti zaměstnanců;

31. vyzývá středisko, aby nadále rozvíjelo součinnost a prohlubovalo spolupráci a výměnu 
osvědčených postupů s ostatními agenturami Unie za účelem zvýšení efektivity (a to i 
v oblasti lidských zdrojů, správy budov, IT služeb a bezpečnosti);

32. připomíná, že je důležité středisko více digitalizovat, pokud jde o jeho vnitřní chod a 
řízení, ale i s cílem urychlit digitalizaci postupů; zdůrazňuje, že středisko musí být 
v tomto ohledu nadále proaktivní, aby se za každou cenu zabránilo digitální propasti 
mezi agenturami; upozorňuje však na to, že je třeba přijmout veškerá nezbytná 
bezpečnostní opatření s cílem předejít jakýmkoli rizikům ohrožujícím on-line 
bezpečnost zpracovávaných informací;

33. vítá účinnou spolupráci s agenturami Unie v rámci sítě EUAN a zvláštní pozornost 
zaměřenou na určení a využití součinnosti mezi agenturami v oblasti správy, ale i v oblasti 
hlavní obchodní činnosti a metodiky ukazatelů řízení výkonnosti s nadacemi ETF a 
Eurofound a s agenturou EU-OSHA;

°

° °

34. pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí 
o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne [...] 2022 2 o výkonnosti, 
finančním řízení a kontrole agentur.

2 Přijaté texty, P9_TA(2022)0000.
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2.2.2022

STANOVISKO VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného 
vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2020
(2021/2119(DEC))

Zpravodajka: Romana Tomc

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. vyjadřuje uspokojení nad tím, že Účetní dvůr prohlásil, že operace, na nichž se zakládá 
roční účetní závěrka střediska za rozpočtový rok 2020, jsou legální a správné a že účetní 
závěrka věrně zobrazuje finanční situaci nadace ke dni 31. prosince 2020; 

2. oceňuje odborné zkušenosti a vysoce kvalitní práci střediska při zajišťování výzkumu, 
analýz a technického poradenství v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, kvalifikací 
a politik zaměřených na dovednosti pro účely podpory kvalitního vzdělávání, které je 
přizpůsobeno potřebám jednotlivců a pracovního trhu;

3. vyzdvihuje význam střediska, jeho nezávislost a přidanou hodnotu v jeho oboru;

4. vítá zejména nedávnou pomoc střediska při analýze dopadu pandemie a digitální 
transformace na přizpůsobení podnikatelských postupů nové realitě na trhu práce v Unii, 
např. prostřednictvím evropského průzkumu společností v souvislosti s COVID-19 ve 
spolupráci s nadací Eurofound;

5. připomíná, že středisko hraje významnou roli při zajišťování integrace digitálních 
dovedností do odborného vzdělávání a přípravy v celé Unii a při sledování provádění a 
dopadu doporučení Rady o Evropské agendě dovedností, o odborném vzdělávání a 
odborné přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost 
a akčního plánu digitálního vzdělávání;

6. zdůrazňuje, že je třeba zajistit středisku odpovídající lidské a finanční zdroje, aby mohlo 
pokračovat v provádění svého pracovního programu s velmi vysokou mírou dokončení 
činností;

7. připomíná, že cílem pravidel pro zadávání veřejných zakázek je zajistit spravedlivou 
soutěž mezi uchazeči a pořídit zboží a služby za nejlepší cenu při dodržení zásad 
transparentnosti, proporcionality, rovného zacházení a zákazu diskriminace;



RR\1254087CS.docx 13/18 PE698.959v02-00

CS

8. vyjadřuje politování zejména nad tím, že středisko podepsalo smlouvu v rámci jednacího 
řízení s jedním uchazečem, předchozím dodavatelem, na základě nízké odhadované 
hodnoty zakázky; konstatuje však, že toto posouzení nebylo podloženo žádnými odhady 
nákladů založenými na současných tržních hodnotách ani na jakémkoli doloženém 
průzkumu trhu; dále vyjadřuje hluboké politování nad tím, že akceptovaná cena 
překročila odhadovaný rozpočet o 98 %, čímž hodnota zakázky překročila hranici, kdy 
není podle finančního nařízení jednací řízení s jediným uchazečem přípustné; zdůrazňuje, 
že středisko mělo za daných okolností v souladu s finančním nařízením požádat o nabídky 
alespoň tři uchazeče;

9. bere na vědomí, že v zájmu vyřešení nesrovnalosti zjištěné Účetním dvorem středisko 
tuto smlouvu po auditu zrušilo s účinností od 26. února 2021;

10. připomíná, že podobně jako v roce 2019 nebyla v rozpočtovém roce 2020 správně 
uplatňována metoda výpočtu příspěvků stanovená v prohlášení o spolupráci mezi 
Cedefop a ESVO, jelikož se vycházelo z HDP, nikoli HNP, a došlo k nesprávnému 
uplatnění snížení a přebytku rozpočtu, v důsledku čehož byly příspěvky Norska a Islandu 
do rozpočtu střediska Cedefop na rok 2020 o 20 272 EUR vyšší, než měly být, a příspěvek 
Unie byl o 20 272 EUR nižší, než měl být; bere na vědomí vysvětlení střediska, že použilo 
faktor proporcionality, který poskytla Komise pro výpočet příspěvků ESVO do 
souhrnného rozpočtu;

11. vítá však cíl střediska vytvořit transparentní a snadno použitelnou metodiku a urychleně 
tuto záležitost řešit na základě doporučení GŘ BUDG prostřednictvím GŘ EMPL v rámci 
Dohody o Evropském hospodářském prostoru – protokol 31;

12. oceňuje, že v době, kdy začala koronavirová krize, byla již zavedena opatření pro práci 
na dálku (od října 2017) a zaměstnanci byli vybaveni notebooky, pracovními nástroji pro 
spolupráci on-line a elektronickými postupy, což jim umožnilo pokračovat v práci i po 
17. březnu 2020, kdy všechny operace začaly probíhat distančně; konstatuje, že středisko 
se dočkalo nových podmínek přístupu, zdůrazňuje, že infrastruktura by měla být 
přístupná všem zaměstnancům, a v zájmu prevence diskriminace požaduje možnost 
bezplatného testování PCR pro všechny zaměstnance; blahopřeje středisku k jeho 
odolnosti a pružnosti a k tomu, že navzdory výzvám, které pandemie přinesla, pracovalo 
nad rámec pracovního programu na rok 2020;

13. vyjadřuje středisku uznání za jeho četné příspěvky k tvorbě politik Unie, zejména pokud 
jde o Evropskou agendu dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální 
spravedlnost a odolnost, vůbec první doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě 
a prohlášení z Osnabrücku;

14. konstatuje, že mandát výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví vypršel; vítá oznámení o 
zřízení výboru pro dobré životní podmínky; žádá, aby byl výbor pro dobré životní 
podmínky zřízen co nejdříve;

15. vítá účinnou spolupráci s agenturami Unie v rámci sítě agentur EU (EUAN) a zvláštní 
zaměření na identifikaci a využití synergií mezi agenturami v oblasti správy a také v 
oblasti hlavních obchodních činností a metodiky ukazatelů řízení výkonnosti s ETF, 
Eurofound a EU-OSHA;

16. vítá skutečnost, že s výjimkou jednoho probíhajícího opatření týkajícího se metody 
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výpočtu příspěvků stanovené v prohlášení o spolupráci mezi střediskem Cedefop a ESVO 
středisko všechna další opatření přijatá v návaznosti na připomínky Účetního dvora k 
plnění rozpočtu na rozpočtové roky 2018 a 2019 dokončilo;

17. vyjadřuje politování nad obtížemi, které mnozí zaměstnanci mají při kontaktu s 
vnitrostátními orgány, jako je systém zdravotní péče a systém sociálního zabezpečení; 
požaduje větší podporu pro zaměstnance, kteří se stěhují do země, kde se agentura 
nachází; v této souvislosti navrhuje jmenovat styčného úředníka, který bude mimo jiné 
zajišťovat hladké jednání mezi zaměstnanci a místními orgány;

18. vyzývá síť EUAN, aby stanovila jasná pravidla pro příslušnost zaměstnanců k 
vnitrostátnímu systému zdravotní péče v Řecku; doporučuje, aby v nich bylo výslovně 
uvedeno, co je hrazeno ze zdravotního pojištění a do jakého data zdravotní pojištění platí;

19. na základě dostupných údajů doporučuje, aby bylo výkonnému řediteli Evropského 
střediska pro rozvoj odborného vzdělávání uděleno absolutorium za plnění rozpočtu 
střediska na rozpočtový rok 2020.
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