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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. izraža zadovoljstvo z ugotovitvijo Računskega sodišča, da so transakcije, povezane z 
letnimi računovodskimi izkazi centra za proračunsko leto 2018, zakonite in pravilne ter 
da je njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2018 pošteno predstavljen;

2. izreka pohvalo zgledni stopnji izvrševanja proračuna v višini 100 % v letu 2018 v 
primerjavi z 99,95 % v letu 2017 ter 96-odstotni stopnji zasedenosti delovnih mest iz 
kadrovskega načrta; ugotavlja, da ti rezultati in stopnja izvrševanja proračuna kažejo na 
uspešna prizadevanja centra za optimalno uporabo virov;

3. ceni strokovno znanje in stalna visokokakovostna prizadevanja centra za zagotavljanje 
raziskav, analiz in tehničnega svetovanja, da bi pomagal razvoju evropskega 
vseživljenjskega učenja ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja, kvalifikacij ter 
politik z namenom spodbujati visokokakovostno usposabljanje, prilagojeno potrebam 
trga dela; v tem okviru poudarja pomen zagotavljanja ustreznih stvarnih in človeških 
virov, ki bodo centru omogočili, da bo lahko izvajal svoje vedno številnejše in 
spreminjajoče se naloge, pri čemer bi se v splošnem zagotovila prevlada agencij nad 
zasebnimi izvajalci;

4. pozdravlja prispevke in strokovno znanje centra pri zagotavljanju novega znanja, analizi 
dokazov in politik, spremljanju političnih trendov in delovanju v vlogi posrednika 
znanja za zelo pomembne politične teme na dnevnem redu Unije; potrjuje kakovostno 
delo centra pri različnih projektih, zlasti pri programu spretnosti za Evropo, Europassu, 
reviziji panorame spretnosti in njene vloge pri podpiranju udeležencev københavnskega 
procesa, evropskemu indeksu spretnosti ter napovedovanju potreb po spretnostih;

5. meni, da velja opozoriti na pobudo centra v novem sklopu digitalizacije, zlasti na 
njegova spletna orodja, ki nudijo informacije po posameznih državah in boljše možnosti 
za vizualizacijo spletnih podatkov, kot so referenčni viri za informacije o trgu dela ali 
napovedovanje potreb po spretnostih; v zvezi s tem priznava usmerjene kampanje centra 
za trženje pri ozaveščanju o vsebini njegovega spletnega mesta;

6. ceni stalno podporo centra Komisiji, državam članicam in socialnim partnerjem, 
njegovo dobro prakso ter njegovo sodelovanje z drugimi agencijami v pristojnosti 
Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (zlasti z ETF in Eurofoundom) v okviru 
mreže za bolj smotrno delovanje agencij EU in onkraj nje, kar naj bi omogočilo 
doseganje sinergij ter izmenjavo idej in dobre prakse, boljše dopolnjevanje med njimi, 
bolj uravnoteženo upravljanje, večjo učinkovitost, manjše stroške in večjo skladnost 
med agencijami; v zvezi s tem ugotavlja, da je nedavno sodelovanje med centrom in 
fundacijo Eurofound pripomoglo k razvoju skupnega projekta in napovedovanju potreb 
po spretnostih v proizvodnem sektorju, kar je pokazalo kakovost in dodano vrednost 
dela centra za druge agencije; poudarja, da je treba izboljšati sodelovanje med 
agencijami in institucijami Unije, da bi se izognili zunanjemu izvajanju storitev, ki jih 
lahko zagotavljajo same;
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7. z obžalovanjem ugotavlja, da je Računsko sodišče ugotovilo pomanjkljivosti v dveh 
postopkih zaposlovanja, kar je ogrozilo načeli preglednosti in enake obravnave 
kandidatov; vseeno priznava, da je center že revidiral svoj postopek v zvezi z 
nasprotjem interesov in začel temeljit proces izboljšanja svojih izbirnih postopkov v 
splošnem ter zagotavljanja, da se bo rezervni seznam redno podaljševal in da se bodo 
revidirale metode ocenjevanja in dokumentiranja celotnega izbirnega postopka; v zvezi 
s tem ugotavlja, da je bil obrazec za razpise prostih delovnih mest občutno izboljšan, da 
bi se zagotovili večja preglednost in jasnost;

8. z obžalovanjem ugotavlja, da je Računsko sodišče poročalo, da je model popolnega 
zunanjega izvajanja pravnih storitev kljub številnim izboljšavam, ki jih je na tem 
področju uvedel center, ustvaril tveganje za načelo dobrega finančnega poslovodenja in 
tveganje za preglednost; priznava, da je center sprejel ukrepe za obravnavanje nekaterih 
ugotovljenih kritičnih področij in da namerava ponovno oceniti, kako je bila 
organizirana njegova pravna funkcija;

9. je seznanjen z ugotovitvijo Računskega sodišča, da bi moral center v postopku za 
oddajo javnih naročil za storitve potovalne agencije uporabiti podrobnejša in ustrezna 
merila glede cene in kakovosti, da bi zagotovil ekonomsko najugodnejšo pogodbo; 
pozdravlja zavezo centra, da bo v prihodnje izboljšal uporabo meril v zvezi s kakovostjo 
za podobne storitve, in priznava, da je center že prilagodil formulo, ki se uporablja za 
opredelitev potencialno neobičajno nizkih ponudb; spodbuja center, naj še naprej 
izboljšuje svoje postopke javnega naročanja ter tako zagotovi spoštovanje vseh 
veljavnih pravil in načela največje stroškovne učinkovitosti;

10. pozdravlja, da je center pripravil akcijski načrt za obravnavo vseh področij za 
izboljšanje, ki jih je služba Komisije za notranjo revizijo opredelila v svojem 
revizijskem poročilu o upravljanju človeških virov in etiki v Cedefopu;

11. pozdravlja pobudo centra glede revizije in izboljšanja njegovih kazalnikov uspešnosti z 
novimi kazalniki kakovosti, ki omogočajo boljše razumevanje kakovosti in pomena dela 
in strokovnega znanja centra;

12. poudarja, da sta preglednost in ozaveščenost državljanov o agencijah bistvenega 
pomena za njihovo demokratično odgovornost; meni, da sta možnost in enostavnost 
uporabe sredstev in podatkov agencije bistvenega pomena; zato poziva, naj se oceni, 
kako se podatki in viri trenutno predstavljajo in dajejo na voljo ter v kolikšni meri jih 
državljani zlahka opredeljujejo, prepoznavajo in uporabljajo; opozarja, da bi lahko 
države članice s pripravo celovitega načrta, s katerim bi dosegle več državljanov Unije, 
povečale ozaveščenost javnosti na tem področju;

13. na osnovi razpoložljivih podatkov priporoča, da se izvršnemu direktorju Evropskega 
centra za razvoj poklicnega usposabljanja podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna 
centra za proračunsko leto 2018.
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