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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 spokojenost s tím, že Účetní dvůr prohlásil, že operace, na nichž se zakládá 
roční účetní závěrka nadace za rozpočtový rok 2018, jsou legální a správné a že účetní 
závěrka věrně zobrazuje finanční situaci nadace ke dni 31. prosince 2018;

2. vítá vysokou míru dokončení plánovaných činností nadace v roce 2018 (91 %), avšak 
konstatuje, že v porovnání s rokem 2017 (93 %) mírně poklesla; bere na vědomí značné 
zlepšení v dodržování lhůt v roce 2018 (94 %) oproti předchozímu roku (88 %); 
zdůrazňuje, že tato čísla ukazují na kvalitní plánování i provádění, jakož i na schopnost 
reagovat na neustále se měnící sociální potřeby a politický vývoj; v tomto ohledu 
zdůrazňuje, že je důležité zajistit odpovídající materiální a personální zdroje, aby mohla 
nadace pokračovat v plnění svých úkolů s velmi vysokou mírou dokončení činností, 
a zároveň obecně zajistit přednostní postavení agentury před soukromými dodavateli;

3. konstatuje, že nadace se účastnila identifikace, formulace, provádění, monitorování 
a hodnocení externích programů Unie věnovaných rozvoji dovedností a lidského 
kapitálu a zaměstnanosti; oceňuje skutečnost, že nadace je jedinou agenturou Unie 
s mandátem působit mimo Unii při podpoře vnější činnosti EU v oblasti vzdělávání, 
odborné přípravy, dovedností a systémů trhu práce a rozvoje lidského kapitálu 
v partnerských zemích Unie s cílem zlepšit zaměstnatelnost jejich občanů a jejich 
vyhlídky na získání pracovního místa;

4. vítá spolupráci nadace se sousedními zeměmi EU, se zeměmi procesu rozšíření 
a středoasijskými zeměmi, rovněž vítá její přínos k panafrickým politikám a programům 
EU zaměřený na prosazování zaměstnatelnosti a socioekonomického začleňování a do 
velké míry podporuje cíl nadace globálně zlepšit tvorbu politik v oblasti odborného 
vzdělávání a přípravy;

5. vybízí nadaci, aby byla aktivní v oblasti digitálních dovedností a schopností a aby 
podporovala země při takovém zdokonalování jejich kvalifikací a systémů kvalifikací, 
aby modernizovaly odborné vzdělávání a přípravu pro účely celoživotního učení, 
zaměstnatelnosti a budoucí konkurenceschopnosti dotčených regionů a zemí; uznává, že 
86 % zemí, v nichž nadace působí, zaznamenalo pokrok v oblasti kvalifikací, řízení, 
zaměstnatelnosti, poskytování odborného vzdělávání a přípravy, osvojování 
podnikatelských dovedností a analýzy politik;

6. připomíná, že celoživotní učení bylo v cílech udržitelného rozvoje OSN, v Evropském 
konsensu o rozvoji a v globální zprávě MOP o budoucnosti práce označeno za zásadní 
pro udržitelný růst a inkluzivní a stabilní společnost, a doporučuje, aby toto učení bylo 
i nadále ústřední doménou činnosti nadace;

7. uznává, že cíle a opatření nadace se navzájem doplňují s politikami a činností EU, 
a oceňuje pokračující spolupráci a sdílení zdrojů nadace s dalšími agenturami, zejména 
s agenturami Cedefop a Eurofound, díky čemuž je možné rozsáhlé předávání znalostí;
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8. konstatuje, že v roce 2018 začala nadace uplatňovat svých 17 zdokonalených zásad 
vnitřní kontroly, které byly přijaty v listopadu 2017, a že roční posouzení interních 
kontrol bylo zcela založeno na těchto nových zásadách vnitřní kontroly; dále bere na 
vědomí, že na základě informací poskytnutých nadací byla všechna nedokončená 
opatření začleněna do plánu rozvoje nadace s tím, že mají být řešena jako prioritní 
v oblasti pro zlepšení v roce 2019;

9. s politováním bere na vědomí konstatování Účetního dvora, že nebyl předložen žádný 
důkaz o tom, že smlouva uzavřená s pěti agenturními pracovníky nadace na základě 
výběrového řízení byla ekonomicky nejvýhodnější; souhlasí s Účetním dvorem v tom, 
že by nadace měla používat pro výběr kritéria zaměřená na cenovou 
konkurenceschopnost;

10. vítá skutečnost, že nadace zavedla opatření, která vedla k formálnímu uzavření realizace 
všech doporučení vydaných útvarem interního auditu Komise v rámci auditu 
monitorování pokroku v odborném vzdělávání a přípravě z roku 2017, a že míra 
provedení doporučení interních auditů dosahuje již tři roky po sobě 100 %;

11. zdůrazňuje, že z hlediska demokratické odpovědnosti agentur je důležitá transparentnost 
a povědomí občanů o existenci agentur; domnívá se, že zásadní význam má využitelnost 
a snadnost použití zdrojů a údajů agentury; požaduje tudíž posouzení toho, jak se 
v současnosti prezentují a zpřístupňují údaje a zdroje a jak je pro občany snadné je 
nalézt, rozeznat a používat; připomíná, že povědomí veřejnosti o této oblasti mohou 
zvýšit členské státy tím, že vytvoří komplexní plán, jak oslovit více občanů Unie;

12. na základě dostupných údajů doporučuje, aby bylo výkonnému řediteli Evropské nadace 
odborného vzdělávání uděleno absolutorium za plnění rozpočtu nadace na rozpočtový 
rok 2018.
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