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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 
2019 νόμιμες και κανονικές και εκτιμά ότι η δημοσιονομική κατάστασή του στις 31 
Δεκεμβρίου 2019 περιγράφεται με πιστότητα·

2. εκφράζει επιδοκιμασία για το κατ' εξακολούθηση υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού το οποίο ανήλθε σε 99,99 % το 2019 (σε σύγκριση με 100 % το 2018)· 
αναγνωρίζει τις επιτυχείς προσπάθειες του Κέντρου για βέλτιστη χρήση των πόρων στο 
πλαίσιο αυτό·

3. εκφράζει την εκτίμησή του για την πραγματογνωσία και το διαρκές και υψηλής 
ποιότητας έργο του Κέντρου, που παρέχει έρευνα, αναλύσεις και τεχνικές συμβουλές 
στο πλαίσιο της διαμόρφωσης 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 των 
ατόμων και της αγοράς εργασίας· σημειώνει, ωστόσο, με ανησυχία ότι αν και η εικόνα 
της ΕΕΚ στην Ένωση είναι θετική, εξακολουθεί εντούτοις να θεωρείται δεύτερη 
επιλογή σε σύγκριση με τη γενική εκπαίδευση·

4. υπενθυμίζει πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του Κέντρου στην προσπάθεια 
διασφάλισης της ενσωμάτωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων στην ΕΕΚ σε ολόκληρη την 
Ένωση και στην παρακολούθηση της εφαρμογής και του αντικτύπου της σύστασης του 
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2020, σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση (ΕΕΚ) για τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και 
την ανθεκτικότητα1, του νέου θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη και του 
σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση·

5. σημειώνει την ιδιαίτερη σημασία του πρόσφατου έργου του Κέντρου στην προσπάθεια 
ανάλυσης του αντικτύπου που έχει η πανδημία στη ζήτηση δεξιοτήτων και στην 
απασχόληση εντός της αγοράς εργασίας της ΕΕ μέσω του Skills-OVATE (Εργαλείο 
ανάλυσης διαδικτυακών αγγελιών προσφοράς εργασίας για την Ευρώπη)· σε αυτό το 
πλαίσιο, τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστούν επαρκείς ανθρώπινοι και οικονομικοί 
πόροι που θα επιτρέψουν στο Κέντρο να συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμα εργασίας 
του με πολύ υψηλό ποσοστό ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του ως προς την πρωτοβουλία του Κέντρου για νέο τμήμα 
ψηφιοποίησης και συγκεκριμένα για τα επιγραμμικά εργαλεία του, τα οποία παρέχουν 
πληροφορίες ανά χώρα και βελτιωμένες δυνατότητες απεικόνισης επιγραμμικών 
δεδομένων, όπως οι πόροι προσανατολισμού στην αγορά εργασίας ή οι προγνώσεις 
δεξιοτήτων· αναγνωρίζει, εν προκειμένω, τις στοχευμένες εκστρατείες ενημέρωσης και 
προβολής του Κέντρου ώστε να καταστήσει ευρύτερα γνωστό το περιεχόμενο του 

1 ΕΕ C 417 της 2.12.2020, σ. 1.
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ιστοτόπου του·

7. επιδοκιμάζει την υποστήριξη που παρέχει το Κέντρο στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη 
και στους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και τη συνεργασία του με άλλους οργανισμούς 
της Ένωσης, ιδίως με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και το 
Eurofound, με σκοπό την επιδίωξη της εξασφάλισης συνεργειών· τονίζει τη σημασία, 
την αυτονομία και την προστιθέμενη αξία του Κέντρου στον τομέα της 
πραγματογνωσίας του· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Κέντρο 
συνεργάζεται με το Δίκτυο των Οργανισμών της ΕΕ προκειμένου να διασφαλίσει τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας σε διοικητικά ζητήματα, όπως οι κοινές 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και η ανταλλαγή γνώσεων και τεχνογνωσίας σχετικά 
με το σύστημα ΤΠ, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο ή τις πρακτικές ανθρώπινων 
πόρων·

8. σημειώνει με λύπη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε αδυναμίες σε μία διαδικασία 
σύναψης σύμβασης για υπηρεσίες καθαρισμού σχετικά με την οποία το Κέντρο 
αποδέχθηκε αλλαγή στην εκτέλεση της σύμβασης μετά την υπογραφή της, χωρίς η εν 
λόγω αλλαγή να τεκμηριωθεί δεόντως ή να ενσωματωθεί στη σύμβαση-πλαίσιο· 
σημειώνει, με βάση την απάντηση του Κέντρου, τη δέσμευση του Κέντρου να 
επισημοποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές του σχετικά με τη διαχείριση συμβάσεων 
για να συμπληρώσει την επιμόρφωση που παρέχεται στους διαχειριστές συμβάσεων, τη 
ροή εργασιών και τους ελέγχους που εφαρμόζονται, με τη συμπερίληψη τρόπων για την 
τεκμηρίωση των τροποποιήσεων κατά την εκτέλεση και την υπογραφή των σχετικών 
τροποποιήσεων των συμβάσεων όπου είναι αναγκαίο, και την παροχή ειδικής 
επιμόρφωσης στο προσωπικό προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή και έγκαιρη 
επικοινωνία μεταξύ των υπαλλήλων που διαχειρίζονται συμβάσεις και της υπηρεσίας 
δημοσίων συμβάσεων του Κέντρου· συνεπώς, καλεί το Κέντρο να λάβει όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να καλύψει τις ελλείψεις που διαπίστωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο 
στην έκθεσή του·

9. σημειώνει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εσφαλμένη 
εφαρμογή της μεθόδου υπολογισμού της συνεισφοράς που περιλαμβάνεται στη δήλωση 
σχετικά με τη συνεργασία Cedefop-ΕΖΕΣ· σημειώνει, από την απάντηση του Κέντρου, 
τη δήλωση του Κέντρου ότι δεν υπήρξε εσφαλμένη εφαρμογή της μεθόδου 
υπολογισμού και ότι εφαρμόζει συστηματικά τον «συντελεστή αναλογικότητας» στο 
πλαίσιο αυτό·

10. σημειώνει με λύπη ότι, ως αποτέλεσμα της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου στην 
υπόθεση T-187/18, το Κέντρο υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση ύψους 
40 000 EUR, και εφιστά την προσοχή στο πόσο σημαντική είναι η συμμόρφωση με την 
ισχύουσα εργατική νομοθεσία προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις 
στο μέλλον·

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, με εξαίρεση μία εν εξελίξει δράση 
που αφορά τα κριτήρια ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού γραφείου 
στο Κέντρο, το Κέντρο έχει ολοκληρώσει όλες τις άλλες ενέργειες που αναλήφθηκαν 
σε συνέχεια των παρατηρήσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού για τα οικονομικά έτη 2017 και 2018·
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12. συνιστά, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, να χορηγηθεί απαλλαγή στον εκτελεστικό 
διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 
Κατάρτισης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το 
οικονομικό έτος 2019.
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