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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. džiaugiasi, kad Audito Rūmai pareiškė, jog Centro 2018 finansinių metų metinėse 
finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos ir kad jo finansinė 
padėtis 2018 m. gruodžio 31 d. nurodyta teisingai;

2. teigiamai vertina pavyzdinį – 100 proc. biudžeto panaudojimo lygį 2018 m., palyginti su 
99,95 proc. 2017 m., ir etatų plane nurodytą užimamų pareigybių procentinę dalį – 
96 proc.; pažymi, kad šie rezultatai ir biudžeto įvykdymo rodiklis rodo sėkmingas 
Centro pastangas optimaliai naudoti išteklius;

3. vertina Centro ekspertines žinias ir nuolat kokybiškai atliekamą darbą teikiant 
mokslinius tyrimus, analizes ir technines konsultacijas, kuriais siekiama paremti 
mokymosi visą gyvenimą ir profesinio rengimo bei mokymo Europoje plėtrą, taip pat 
kvalifikacijų ir įgūdžių politiką, siekiant paskatinti kokybiškus mokymus, pritaikytus 
prie darbo rinkos poreikių; todėl atkreipia dėmesį į tai, kaip svarbu užtikrinti 
pakankamus materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius, leidžiančius Centrui įgyvendinti 
savo užduotis ir kartu užtikrinti, kad apskritai pirmenybė būtų teikiama agentūroms, o 
ne privatiems rangovams;

4. palankiai vertina Centro indėlį ir ekspertines žinias teikiant naujas žinias, įrodymus ir 
politikos analizę, stebint politikos tendencijas ir atliekant žinių tarpininko vaidmenį itin 
svarbiomis į ES darbotvarkę įtrauktomis politikos temomis; pripažįsta, kad Centras 
atlieka kokybišką darbą dirbdamas su įvairiais projektais, visų pirma Europos įgūdžių 
darbotvarke, Europasu, ES įgūdžių panoramos peržiūra ir jos vaidmeniu remiant 
Kopenhagos procesą, Europos įgūdžių indeksu ir Įgūdžių prognoze;

5. mano, kad verta atkreipti dėmesį į Centro iniciatyvą dėl naujos skaitmeninimo krypties, 
visų pirma dėl jo internetinių priemonių, teikiant konkrečiai šaliai skirtą informaciją ir 
sudarant geresnes internetinių duomenų vizualizavimo galimybes, pavyzdžiui, teikiant 
orientacines nuorodas, susijusias su darbo rinkos informacija ar įgūdžių prognozėmis; 
todėl pripažįsta Centro rengiamų tikslingų rinkodaros kampanijų, kuriomis didindamas 
informuotumas apie jo interneto svetainės turinį, vertę;

6. vertina nuolatinę paramą, kurią Centras teikia Komisijai, valstybėms narėms ir 
socialiniams partneriams, jo gerąją praktiką ir bendradarbiavimą su kitomis 
agentūromis, kurios susijusios su Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto kompetencija 
(visų pirma ETF ir EUROFOUND), naudojantis ES agentūrų veiklos plėtojimo tinklu ir 
už jo ribų, sudarant galimybę atsirasti sinergijai bei ją išnaudoti, taip pat keistis idėjomis 
ir geriausia patirtimi bei siekiant užtikrinti jų tarpusavio papildomumą, darnesnį 
valdymą, geresnį veiksmingumą, mažesnes išlaidas ir didesnį tarpusavio derėjimą; šiuo 
atžvilgiu pažymi, kad pastarojo meto CEDEFOP ir EUROFOUND bendradarbiavimas 
padėjo plėtoti bendrą projektą ir sudaryti įgūdžių prognozę gamybos sektoriui, o tai 
įrodo CEDEFOP darbo kokybę ir pridėtinę vertę kitoms agentūroms; pabrėžia, kad 
būtina pagerinti agentūrų ir Sąjungos institucijų bendradarbiavimą ir stengtis neperduoti 
išorės subjektams tų paslaugų, kurias gali teikti agentūros;
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7. apgailestaudamas pažymi, kad Audito Rūmai nustatė su dviem įdarbinimo 
procedūromis susijusių trūkumų, kurie pakenkė skaidrumo ir vienodo požiūrio į 
pareiškėjus principui; tačiau pripažįsta, kad Centras jau persvarstė savo interesų 
konfliktų sprendimo procedūrą ir ėmėsi priemonių, kad iš esmės patobulintų savo 
atrankos procedūras ir užtikrintų, kad rezervo sąrašas būtų nuolat atnaujinamas ir kad 
būtų peržiūrimi vertinimo metodai ir viso atrankos proceso dokumentavimas; šiuo 
atžvilgiu pažymi, kad iš esmės buvo patobulintas skelbimų apie laisvas darbo vietas 
modelis, siekiant užtikrinti skaidrumą ir aiškumo kriterijų laikymąsi;

8. apgailestaudamas pažymi, kad, kaip teigiama Audito Rūmų ataskaitoje, Centro 
taikomas užsakomųjų paslaugų modelis, kai visos teisinės paslaugos perduodamos 
išorės teikėjams, kelia pavojų patikimam finansų valdymui ir skaidrumui, nepaisant to, 
kad Centras jau atliko keletą patobulinimų šioje srityje; pripažįsta, kad Centras ėmėsi 
priemonių, kad išspręstų kai kurias nustatytas svarbias problemas ir kad jis ketina iš 
naujo įvertinti, kaip organizuojamas jo teisinių funkcijų atlikimas;

9. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą, kad vykdant kelionių agentūros paslaugų 
pirkimo procedūrą Centras turėjo taikyti išsamesnius ir tinkamesnius kainos ir kokybės 
kriterijus, kad sudarant sutartį būtų užtikrintas geriausias kainos ir kokybės santykis; 
palankiai vertina Centro įsipareigojimą ateityje patobulinti kokybės kriterijų taikymą 
skiriant panašių paslaugų sutartis ir pripažįsta, kad CEDEFOP jau pakoregavo formules, 
naudojamas galimiems neįprastai žemos kainos pasiūlymams nustatyti; ragina Centrą 
toliau gerinti savo viešųjų pirkimų procedūras, užtikrinant visų taikomų taisyklių ir 
didžiausios naudos už panaudotas lėšas principų laikymąsi;

10. palankiai vertina tai, kad Centras parengė veiksmų planą visoms sritims, kurios buvo 
nustatytos Komisijos Vidaus audito tarnybos parengtoje audito ataskaitoje dėl 
„CEDEFOP žmogiškųjų išteklių valdymo ir etikos“, tobulinti;

11. palankiai vertina CEDEFOP iniciatyvą peržiūrėti ir pagerinti savo veiklos rodiklius, 
nustatant naujus kokybiškus rodiklius, leidžiančius geriau suvokti Centro darbo ir 
ekspertinės patirties kokybę ir svarbą;

12. pabrėžia, kad skaidrumas ir piliečių informuotumas apie agentūrų egzistavimą yra labai 
svarbūs jų demokratinei atskaitomybei; mano, kad agentūrų išteklių ir duomenų 
tinkamumas naudoti ir lengvesnis naudojimas yra nepaprastai svarbūs; todėl ragina 
įvertinti, kaip šiuo metu pateikiami duomenys ir ištekliai ir kokios sąlygos sudaromos 
jais naudotis, taip pat kiek piliečiams juos paprasta nustatyti, atpažinti ir naudoti; 
primena, kad valstybės narės galėtų padidinti visuomenės informuotumą šioje srityje 
parengdamos išsamų planą, kaip pasiekti daugiau Sąjungos piliečių;

13. remdamasis turimais duomenimis, rekomenduoja patvirtinti Europos profesinio 
mokymo plėtros centro vykdomajam direktoriui, kad Centro 2018 finansinių metų 
biudžetas įvykdytas.
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