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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτηρίζει τις 
υποκείμενες πράξεις των ετήσιων λογαριασμών του Κέντρου για το οικονομικό έτος 
2018 νόμιμες και κανονικές και διότι εκτιμά ότι η δημοσιονομική κατάστασή του στις 
31 Δεκεμβρίου 2018 περιγράφεται με πιστότητα·

2. εκφράζει επιδοκιμασία για το υποδειγματικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
το 2018, το οποίο  ανήλθε σε 100% σε σύγκριση με 99,95% το 2017, ενώ το ποσοστό 
κάλυψης του οργανογράμματος ανήλθε σε 96 %· επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα 
αυτά και το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού καταδεικνύουν τις επιτυχημένες 
προσπάθειες του Κέντρου για βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του·

3. εκφράζει την εκτίμησή του για την πραγματογνωσία και το διαρκές και υψηλής 
ποιότητας έργο του Κέντρου το οποίο συνίσταται στην παροχή έρευνας, αναλύσεων και 
τεχνικών συμβουλών για την ενίσχυση της ανάπτυξης της διά βίου μάθησης στην 
Ευρώπη και της διαμόρφωσης των ευρωπαϊκών πολιτικών στους τομείς της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), των επαγγελματικών προσόντων 
και των δεξιοτήτων, με σκοπό την προώθηση υψηλής ποιότητας κατάρτισης, 
προσαρμοσμένης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας· τονίζει, για τον σκοπό αυτό, ότι 
είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν επαρκείς υλικοί και ανθρώπινοι πόροι που θα 
επιτρέψουν στο Κέντρο να εκτελέσει τα αυξανόμενα και μεταβαλλόμενα καθήκοντά 
του, διασφαλίζοντας παράλληλα, σε γενικές γραμμές, την προτεραιότητα των 
οργανισμών έναντι αναδόχων του ιδιωτικού τομέα·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμβολή και την πραγματογνωσία του Κέντρου 
όσον αφορά την παροχή νέων γνώσεων, στοιχείων και πολιτικών αναλύσεων, την 
παρακολούθηση των πολιτικών τάσεων και τον ρόλο διαμεσολαβητή γνώσης για 
σοβαρά θέματα πολιτικής της ενωσιακής ατζέντας· εκτιμά το ποιοτικό έργο του 
Κέντρου στα διάφορα έργα, ιδίως όσον αφορά το θεματολόγιο δεξιοτήτων για την 
Ευρώπη, το Europass, την αναθεώρηση του Πανοράματος Δεξιοτήτων και τον ρόλο του 
στην υποστήριξη των συμμετεχόντων στη διαδικασία της Κοπεγχάγης, τον Ευρωπαϊκό 
Δείκτη Δεξιοτήτων και την Πρόγνωση Δεξιοτήτων·

5. θεωρεί αξιόλογη την πρωτοβουλία του Κέντρου για νέο τμήμα ψηφιοποίησης, ιδίως δε 
τα επιγραμμικά εργαλεία του, που παρέχουν πληροφορίες ανά χώρα και βελτιωμένες 
δυνατότητες απεικόνισης επιγραμμικών δεδομένων όπως οι πόροι προσανατολισμού 
στην αγορά εργασίας ή οι προγνώσεις δεξιοτήτων· εκτιμά, εν προκειμένω, τις 
στοχευμένες επιχειρήσεις προβολής του Κέντρου για την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με το περιεχόμενο του ιστοτόπου του·

6. εκφράζει ικανοποίηση για τη συνεχή υποστήριξη του Κέντρου προς την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους, για τις ορθές πρακτικές του και τη 
συνεργασία του με άλλους οργανισμούς στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Επιτροπής 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (ιδίως με το ETF και το Eurofound) εντός 
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και εκτός του πλαισίου του δικτύου ανάπτυξης επιδόσεων των οργανισμών της ΕΕ, που 
επιτρέπει τη δημιουργία και την αξιοποίηση συνεργιών μεταξύ των οργανισμών και την 
ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών και έχει ως στόχο την ενίσχυση της 
συμπληρωματικότητάς τους και την επίτευξη περισσότερο ισορροπημένης 
διακυβέρνησης, μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας, μικρότερου κόστους και 
μεγαλύτερης συνοχής μεταξύ τους· επισημαίνει εν προκειμένω ότι η πρόσφατη 
συνεργασία μεταξύ Cedefop και Eurofound συνέβαλε στην ανάπτυξη ενός κοινού 
σχεδίου και προβλέψεων δεξιοτήτων για τον μεταποιητικό τομέα, που κατέδειξε την 
ποιότητα και την προστιθέμενη αξία του έργου του Cedefop για τους άλλους 
οργανισμούς· τονίζει ότι πρέπει να αυξηθεί η συνεργασία μεταξύ των οργανισμών και 
των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, και να αποφεύγεται η εξωτερική ανάθεση 
υπηρεσιών που μπορούν να παρέχουν οι ίδιοι·

7. σημειώνει με λύπη του ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε αδυναμίες σε δύο 
διαδικασίες πρόσληψης, οι οποίες υπονόμευσαν τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης 
μεταχείρισης των αιτούντων· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι το Κέντρο είχε ήδη 
αναθεωρήσει τη διαδικασία που εφαρμόζει σε περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων 
και ετοιμαζόταν να λάβει ολοκληρωμένα μέτρα για να βελτιωθούν οι διαδικασίες 
επιλογής του εν γένει και για να εξασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε παράταση του 
εφεδρικού πίνακα θα πραγματοποιηθεί με τον προβλεπόμενο και ότι θα αναθεωρηθούν 
οι μέθοδοι βαθμολογίας και η τεκμηρίωση της όλης διαδικασίας επιλογής· επισημαίνει, 
εν προκειμένω, ότι η το υπόδειγμα προκήρυξης για την πλήρωση κενής θέσης 
βελτιώθηκε ουσιαστικά ώστε να εξασφαλίζει αυξημένη διαφάνεια και κριτήρια 
διαύγειας·

8. σημειώνει με λύπη του ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 
μοντέλο της πλήρους εξωτερικής ανάθεσης των νομικών υπηρεσιών του Κέντρου έθεσε 
σε κίνδυνο την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και τη διαφάνεια, παρά 
τις διάφορες βελτιώσεις που επέφερε το Κέντρο σε αυτόν τον τομέα· αναγνωρίζει ότι το 
Κέντρο είχε λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση ορισμένων κρίσιμων τομέων που είχαν 
εντοπιστεί και ότι σκόπευε να επαναξιολογήσει τον τρόπο οργάνωσης της νομικής του 
λειτουργίας·

9. σημειώνει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι, κατά τη διαδικασία 
σύναψης συμβάσεων για τις υπηρεσίες του πρακτορείου ταξιδίων του, το Κέντρο θα 
έπρεπε να είχε χρησιμοποιήσει πιο λεπτομερή και κατάλληλα κριτήρια όσον αφορά την 
τιμή και την ποιότητα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η οικονομικά πιο συμφέρουσα 
σύμβαση· χαιρετίζει τη δέσμευση του Κέντρου να βελτιώσει την εφαρμογή 
βασιζόμενων στην ποιότητα κριτηρίων ανάθεσης για παρόμοιες υπηρεσίες στο μέλλον 
και αναγνωρίζει ότι το Κέντρο έχει ήδη προσαρμόσει τον τύπο που χρησιμοποιεί για 
τον εντοπισμό ενδεχομένως αφύσικα χαμηλών προσφορών· ενθαρρύνει το Κέντρο να 
βελτιώσει περαιτέρω τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων που εφαρμόζει, 
διασφαλίζοντας πλήρη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες και την αρχή της 
βέλτιστης σχέσης κόστους-οφέλους·

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Κέντρο κατάρτισε σχέδιο δράσης 
για την αντιμετώπιση όλων των τομέων που επιδέχονται βελτίωση και τους οποίους 
προσδιόρισε η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής στην έκθεση 
ελέγχου της με τίτλο «Human Resource Management and Ethics in CEDEFOP»·
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11. χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Κέντρου να αναθεωρήσει και να βελτιώσει τους 
δείκτες επιδόσεών του με νέους ποιοτικούς δείκτες για την καλύτερη κατανόηση της 
ποιότητας και της σημασίας του έργου και της πραγματογνωσίας του Κέντρου·

12. τονίζει ότι η διαφάνεια και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την ύπαρξη των 
οργανισμών έχει ουσιαστική σημασία για τη δημοκρατική λογοδοσία τους· θεωρεί ότι η 
χρησιμότητα και η ευχρηστία των πόρων και των δεδομένων των οργανισμών είναι 
κεφαλαιώδους σημασίας· ζητεί, συνεπώς, να αξιολογηθούν, ο τρόπος με τον οποίο 
παρουσιάζονται και διατίθενται σήμερα τα δεδομένα και οι πόροι και ο βαθμός στον 
οποίο οι πολίτες θεωρούν εύκολο τον εντοπισμό, την αναγνώριση και τη χρήση τους· 
υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού 
εν προκειμένω, με την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για μεγαλύτερο άνοιγμα 
στους πολίτες της Ένωσης·

13. συνιστά, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, να χορηγηθεί απαλλαγή στον διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης όσον αφορά 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2018.
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