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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 fundacije za proračunsko leto 2018, zakonite in pravilne 
ter da je njeno finančno stanje na dan 31. decembra 2018 pravilno predstavljeno;

2. pozdravlja visoko stopnjo uspešnosti načrtovanih dejavnosti fundacije (91 %), tudi če se 
je v primerjavi z letom 2017 rahlo zmanjšala (93 %); ugotavlja, da se je stopnja 
pravočasnosti izvedbe (94 %) v primerjavi s preteklim letom (88 %) občutno izboljšala; 
poudarja, da te vrednosti kažejo na visoko raven kakovosti pri načrtovanju in izvajanju, 
pa tudi na sposobnost odzivanja na nenehno spreminjajoče se družbene potrebe in 
politični razvoj dogodkov; v zvezi s tem poudarja, kako pomembno je zagotoviti dovolj 
materialnih in človeških virov, da bo stopnja izvedenih dejavnosti fundacije pri 
opravljanju nalog še naprej zelo visoka, obenem pa je treba v splošnem poskrbeti, da 
bodo imele agencije prednost pred zasebnimi izvajalci;

3. ugotavlja, da je fundacija sodelovala pri opredeljevanju, oblikovanju, izvajanju, 
spremljanju in ocenjevanju zunanjih programov Unije na področju znanja in spretnosti 
ter razvoja človeškega kapitala in zaposlovanja; je zadovoljen, da je fundacija edina 
agencija Unije, ki ima mandat za delo zunaj Unije, s čimer podpira zunanje delovanje 
EU na področju izobraževanja, usposabljanja, znanj in spretnosti ter sistemov trga dela 
in razvoja človeškega kapitala v partnerskih državah Unije, s tem pa izboljšuje 
zaposljivost in zaposlitvene obete za njihove državljane;

4. pozdravlja sodelovanje fundacije s sosednjimi državami EU, državami v procesu širitve 
in srednjeazijskimi državami, pa tudi njen prispevek k vseafriškim politikam in 
programom EU, s katerim se skuša povečati zaposljivost in socialno-ekonomsko 
vključevanje, ter odločno podpira cilj fundacije, da bi izboljšala oblikovanje politik na 
področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja po vsem svetu;

5. spodbuja delo fundacije na področju digitalnih spretnosti in kompetenc ter pri 
zagotavljanju podpore državam članicam, ki si prizadevajo izboljšati svoje kvalifikacije 
in sisteme kvalificiranja, da bi posodobile poklicno izobraževanje in usposabljanje za 
vseživljenjsko učenje, zaposljivost ter konkurenčnost teh regij in držav v prihodnosti; 
priznava, da je bil v 86 % držav, v katerih je delovala fundacija, dosežen napredek na 
področju kvalifikacij, upravljanja, zaposljivosti, ponudbe poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja, podjetniškega učenja in analize politik;

6. poudarja, da je bilo vseživljenjsko učenje v ciljih trajnostnega razvoja OZN, Evropskem 
soglasju o razvoju in globalnem poročilu Mednarodne organizacije dela o prihodnosti 
dela opredeljeno kot bistveno za trajnostno rast in vključujočo stabilno družbo, in 
priporoča, da bi moralo ostati eno osrednjih področij dela fundacije;

7. se zaveda, da se cilji in ukrepi fundacije močno dopolnjujejo s politikami in 
dejavnostmi Unije, in prav tako ceni, da fundacija še naprej sodeluje in deli vire z 
drugimi agencijami, predvsem z Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja 
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in Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, kar omogoča 
obsežno izmenjavo znanja;

8. ugotavlja, da je fundacija leta 2018 začela izvajati svojih 17 izboljšanih načel notranje 
kontrole, ki so bila sprejeta novembra 2017, in da je letno ocenjevanje notranje kontrole 
leta 2018 v celoti temeljilo na novih načelih notranje kontrole; na podlagi informacij 
fundacije ugotavlja tudi, da so bili vsi nezaključeni ukrepi vključeni v razvojni načrt 
fundacije in naj bi jih leta 2019 izvedli kot prednostna področja za izboljšanje;

9. na podlagi poročila Računskega sodišča z obžalovanjem ugotavlja, da ni dokazov, da je 
bila v postopku javnega naročanja, prek katerega je za fundacijo delalo pet agencijskih 
delavcev, dodeljena stroškovno najbolj učinkovita pogodba; se v zvezi s tem strinja z 
ugotovitvijo Računskega sodišča, da bi morali biti pri merilih za izbor, ki jih uporablja 
fundacija, v ospredju elementi cenovne konkurenčnosti;

10. pozdravlja, da je fundacija sprejela ukrepe, s pomočjo katerih je uradno izvedla vsa 
priporočila, ki jih je služba Komisije za notranjo revizijo podala po tem, ko je leta 2017 
opravila revizijo napredka pri nadaljnjem ukrepanju v zvezi s poklicnim 
izobraževanjem in usposabljanjem, in da stopnja izvajanja priporočil, podanih v okviru 
notranje revizije, že tretje leto zapored znaša 100 %;

11. 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 prikazujejo in dajejo na voljo ter v kolikšni meri so za 
državljane zlahka opredeljivi, prepoznavni in uporabni; opozarja, da bi lahko države 
članice s pripravo celovitega načrta, s katerim bi dosegle več državljanov Unije, 
povečale ozaveščenost javnosti na tem področju;

12. na osnovi razpoložljivih podatkov predlaga, da se izvršnemu direktorju Evropske 
fundacije za usposabljanje podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna fundacije za 
proračunsko leto 2018.
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