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1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného 
vzdělávání na rozpočtový rok 2018
(2019/2066(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro rozvoj 
odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2018,

– s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského 
střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2018 spolu s odpovědí 
střediska1,

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti2 týkající se spolehlivosti účetní závěrky 
a legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, které předložil 
Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské 
unie,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne ... února 2020 o udělení absolutoria středisku za 
plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (00000/2020 – C9-0000/2020),

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

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze 
dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie 
a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/20023, a zejména na článek 
208 tohoto nařízení,

– 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. 
966/20124, a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení 
Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání5, a zejména na článek 12a 
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 

1 Úř. věst. C ..., ..., s. ....
2 Úř. věst. C ..., ..., s. ....
3 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1.
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o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 337/756, a zejména na článek 15 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 
30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/20127, a zejména na 
článek 108 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 Smlouvy 
o fungování Evropské unie a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/10468, a zejména na článek 105 
uvedeného nařízení,

– 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 (A9-0000/2019),

1. uděluje absolutorium výkonnému řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného 
vzdělávání za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2018 / odkládá rozhodnutí 
o udělení absolutoria výkonnému řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného 
vzdělávání za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2018;

2. předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou 
součástí, výkonnému řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání, 
Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie (řada L).

6 Úř. věst. L 30, 31.1.2019, s. 90.
7 Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
8 Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.
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2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový 
rok 2018
(2019/2066(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro rozvoj 
odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2018,

– s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského 
střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2018 spolu s odpovědí 
střediska1,

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti2 týkající se spolehlivosti účetní závěrky 
a legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá, které předložil 
Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské 
unie,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne ... února 2020 o udělení absolutoria středisku za 
plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (00000/2020 – C9-0000/2020),

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

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze 
dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie 
a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/20023, a zejména na článek 
208 tohoto nařízení,

– 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. 966/20124, a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení 
Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání5, a zejména na článek 12a 
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 

1 Úř. věst. C ..., ..., s. ....
2 Úř. věst. C ..., ..., s. ....
3 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1.
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o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 337/756, a zejména na článek 15 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 
30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/20127, a zejména na 
článek 108 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 Smlouvy 
o fungování Evropské unie a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/10468, a zejména na článek 105 
uvedeného nařízení,

– 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 (A9-0000/2019),

1. schvaluje uzavření účtů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za 
rozpočtový rok2018 / odkládá uzavření účtů Evropského střediska pro rozvoj 
odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2018;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského 
střediska pro rozvoj odborného vzdělávání, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby 
zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

6 Úř. věst. L 30, 31.1.2019, s. 90.
7 Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
8 Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.
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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 na 
rozpočtový rok 2018
(2019/2066(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského 
střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2018,

– 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 (A9-0000/2019),

A. vzhledem k tomu, že konečný rozpočet Evropského střediska pro rozvoj odborného 
vzdělávání (dále jen „středisko“) na rozpočtový rok 2018 činil podle jeho výkazu 
příjmů a výdajů1 17 850 210 EUR, což oproti roku 2017 představuje mírný pokles 
o 0,11 %; vzhledem k tomu, že rozpočet střediska pochází převážně z rozpočtu Unie;

B. vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky střediska 
za rozpočtový rok 2018 (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 2018 byla míra plnění rozpočtu ve výši 100 %, což oproti 
roku 2017 představuje mírný nárůst o 0,04 %; bere na vědomí, že míra využití 
prostředků na platby činila 96,50 %, což oproti předcházejícímu roku představuje 
zvýšení o 6,84 %;

Výkonnost

2. konstatuje, že středisko používá vzorový systém měření výkonnosti, který zahrnuje 
klíčové ukazatele výkonnosti k posouzení přidané hodnoty, již přináší jeho činnost na 
úrovni projektů, aktivit a organizace, i další opatření pro lepší řízení rozpočtu;

3. bere na vědomí trvalou úzkou spolupráci střediska s Evropskou nadací odborného 
vzdělávání a Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek, která je 
formalizována v dohodách o spolupráci;

4. konstatuje, že z externího hodnocení střediska, které proběhlo v roce 2017, jak vyžadují 
finanční předpisy, vyplynulo, že je uskutečnitelná posílená spolupráce střediska s třemi 

1 Úř. věst. C 108, 22.3.2018, s. 1.
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ostatními decentralizovanými agenturami v rámci působnosti generálního ředitelství pro 
zaměstnanost – Evropskou nadací odborného vzdělávání, Evropskou agenturou pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Evropskou nadací pro zlepšení životních 
a pracovních podmínek; konstatuje, že přepracované nařízení o zřízení střediska, které 
vstoupilo v platnost v únoru 2019, výsledek tohoto externího hodnocení zohledňuje;

Personální politika

5. konstatuje, že ke dni 31. prosince 2018 byl plán pracovních míst naplněn z 96,70 %, 
přičemž ze 78 dočasných pracovníků povolených v rozpočtu Unie jich bylo jmenováno 
76 a ze 13 úředníků povolených v rozpočtu Unie jich bylo jmenováno 12 (v roce 2017 
bylo povoleno 92 pracovních míst); konstatuje, že v roce 2018 pracovalo ve středisku 
také 26 smluvních zaměstnanců a tři vyslaní národní odborníci;

6. konstatuje, že středisko přijímá opatření s ohledem na připomínky a poznámky orgánu 
příslušného pro udělení absolutoria týkající se nového vedoucího oddělení lidských 
zdrojů střediska, který nastoupil do funkce v lednu 2019, a týkající se rozhodnutí 
o externalizaci právních služeb střediska; se znepokojením konstatuje, že vzhledem 
k vysokému počtu právních případů, které středisko řeší, vytváří plná externalizace 
právních služeb riziko z hlediska konzistentnosti řešení těchto případů a z hlediska 
zásady efektivity; vyzývá středisko, aby orgán příslušný pro udělení absolutoria 
informovalo o vývoji situace v této oblasti;

7. bere na vědomí pokračující úsilí střediska o zlepšení výběrových řízení zajištěním 
dodržování projektových kritérií, která posuzují výběrové komise, a posílením kontrol 
ze strany oddělení lidských zdrojů; se znepokojením konstatuje, že podle zprávy 
Účetního dvora dva auditované nábory provedené v roce 2018 ze dvou rezervních 
seznamů z roku 2015 a z roku 2016 neproběhly řádně a nebyly řádně zdokumentovány, 
k čemuž došlo již i v jiných náborových řízeních auditovaných v minulých letech; 
naléhavě vyzývá středisko, aby neprodleně přijalo nápravná opatření k zajištění řádného 
průběhu náborových řízení a aby orgán příslušný pro udělení absolutoria informovalo 
o podniknutých krocích;

Zadávání veřejných zakázek

8. vyjadřuje politování nad tím, že podle zprávy Účetního dvora nebyla v zadávacím řízení 
na poskytování cestovních služeb kritéria týkající se ceny a kvality ve všech případech 
dostatečně podrobná, aby zajistila ekonomicky nejvýhodnější zakázku; vyjadřuje 
politování nad tím, že metodika, kterou středisko uplatnilo pro identifikaci 
a dokumentaci potenciálně abnormálně nízkých nabídek, byla nedostatečná.

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

9. bere na vědomí stávající opatření střediska a jeho snahu o zajištění transparentnosti, 
prevence a řízení střetů zájmů a ochrany oznamovatelů; se znepokojením však 
konstatuje, že středisko dosud nezveřejňuje životopisy členů vrcholného vedení na 
svých webových stránkách, a že – v souladu s politikou střediska zaměřenou na 
prevenci a řízení případů střetu zájmů z roku 2014 – vrcholné vedení, interní odborníci 
a asistenti hlásí potenciální střety zájmů teprve poté, kdy k nim dojde; bere na vědomí 
aktualizované směrnice střediska pro hlášení střetů zájmů při výběrových a náborových 
řízeních a skutečnost, že připravuje revidovaná pravidla pro prevenci a řízení střetů 
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zájmů pro členy správní rady, nezávislé odborníky a další pracovníky;

10. bere na vědomí, že v návaznosti na připomínky a poznámky orgánu příslušného pro 
udělení absolutoria středisko vypracovalo pravidla pro zveřejňování zápisů ze schůzí 
správní rady; naléhavě žádá středisko, aby je rychle přijalo; vyzývá středisko, aby 
orgánu příslušnému pro udělení absolutoria podalo zprávu o pokroku v tomto směru;

11. bere na vědomí, že v návaznosti na připomínky a poznámky orgánu pro udělení 
absolutoria byl vytvořen nezávislý subjekt pro informování, poradenství a řešení 
předložených případů nahlášených oznamovateli jmenováním koordinátora pro interní 
kontrolu jako referenta střediska pro etiku a integritu;

Interní audit

12. s hlubokým znepokojením konstatuje, že na základě auditu provedeného útvarem 
interního auditu (IAS) v oblasti řízení lidských zdrojů a etiky ve dnech 14. až 18. ledna 
2018 byla přijímací řízení opět označena jako kritická;

o

o     o

13. pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí 
o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne … března 20202 o výkonnosti, 
finančním řízení a kontrole agentur.

2 Přijaté texty, P9_TA-PROV(2020)0000.


