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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 2019, zakonite in pravilne ter 
da je njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2019 pošteno predstavljen;

2. pozdravlja neprekinjeno visoko stopnjo izvrševanja proračuna v višini 99,99 % v 
letu 2019 v primerjavi s 100 % v letu 2018; priznava, da si center v zvezi s tem uspešno 
prizadeva optimalno uporabljati vire;

3. ceni strokovno znanje in stalno visokokakovostno delo centra, ki pripravlja raziskave, 
analize in tehnične nasvete na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, 
kvalifikacij ter politik na področju znanj in spretnosti, s čimer si prizadeva spodbujati 
visokokakovostno usposabljanje, prilagojeno potrebam posameznikov in trga dela; 
vendar z zaskrbljenostjo ugotavlja, da poklicno izobraževanje in usposabljanje kljub 
pozitivni podobi v Uniji v primerjavi s splošnim izobraževanjem še vedno velja za 
drugo možnost;

4. opozarja, kako pomembna je vloga centra pri vključevanju digitalnih znanj in spretnosti 
v poklicno izobraževanje in usposabljanje po vsej Uniji ter spremljanju izvajanja in 
učinka priporočila Sveta z dne 24. novembra 2020 o poklicnem izobraževanju in 
usposabljanju za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost1, novega 
programa znanj in spretnosti za Evropo ter akcijskega načrta za digitalno izobraževanje;

5. še posebej poudarja, kako pomembno je delo, ki ga je center opravil pred kratkim, ko je 
z orodjem Skills-OVATE (Online Vacancy Analysis Tool for Europe) pomagal 
analizirati učinek pandemije na povpraševanje po znanjih in spretnostih ter 
zaposlovanje na trgu dela EU; v zvezi s tem poudarja, da je treba priskrbeti ustrezne 
človeške in finančne vire, ki bodo centru omogočili, da bo še naprej izvajal delovni 
program z zelo visoko stopnjo uspešno zaključenih dejavnosti;

6. pozdravlja pobudo centra v novem sklopu digitalizacije, zlasti 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, da center s ciljno usmerjenimi tržnimi kampanjami 
ozavešča o vsebini svojega spletnega mesta;

7. ceni podporo centra Komisiji, državam članicam in socialnim partnerjem ter njegovo 
sodelovanje z drugimi agencijami Unije, zlasti z Evropsko fundacijo za usposabljanje in 
Eurofoundom, da bi se ustvarile sinergije; poudarja pomen, samostojnost in dodano 
vrednost centra na njegovem strokovnem področju; izraža zadovoljstvo, da center 
sodeluje z mrežo agencij EU, da bi povečal učinkovitost pri upravnih zadevah, kot so 
skupni postopki javnega naročanja ter izmenjava izkušenj in strokovnega znanja o 

1 UL C 417, 2.12.2020, str. 1.
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sistemih IT, kibernetski varnosti ali kadrovskih praksah;

8. z obžalovanjem ugotavlja, da je Računsko sodišče odkrilo slabosti v enem postopku 
javnega naročanja za storitve čiščenja, za katerega je center sprejel spremembo pri 
izvajanju pogodbe po njenem podpisu, ne da bi to spremembo ustrezno dokumentiral ali 
jo vključil v okvirno pogodbo; na podlagi odgovora centra ugotavlja, da namerava 
formalizirati smernice za upravljanje pogodb, da bi z njimi dopolnil usposabljanje za 
upravitelje pogodb, potek dela in uveljavljene kontrole, tako da bodo vključevale 
možnosti za dokumentiranje sprememb med izvajanjem in podpisovanje ustreznih 
aneksov k pogodbam, kjer je to potrebno, za osebje pa bo pripravil ciljno usposabljanje, 
da bi omogočil ustrezno in pravočasno komunikacijo med uslužbenci, ki upravljajo 
pogodbe, in službo centra za javna naročila; zato poziva center, naj sprejme vse 
potrebne ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, ki jih je Računsko sodišče navedlo v 
poročilu;

9. je seznanjen z ugotovitvijo Računskega sodišča v zvezi z nepravilno uporabo metode za 
izračun prispevka, ki je določena v izjavi o sodelovanju med Cedefopom in Efto; na 
podlagi odgovora centra ugotavlja, da je center izjavil, da ni prišlo do nepravilne 
uporabe in da v zvezi s tem dosledno uporablja sorazmernostni količnik;

10. z obžalovanjem ugotavlja, da je center na podlagi razsodbe Splošnega sodišča v zadevi 
T-187/18 dolžan plačati 40.000 EUR odškodnine, in opozarja, kako pomembno je 
spoštovati veljavno delovno zakonodajo, da bi v prihodnje preprečili takšne primere;

11. pozdravlja, da je center z izjemo enega potekajočega ukrepa v zvezi z merili za 
dodelitev storitev potovalne agencije centra zaključil vse druge ukrepe, sprejete na 
podlagi opažanj Računskega sodišča v zvezi z izvrševanjem proračuna za proračunski 
leti 2017 in 2018;

12. na osnovi razpoložljivih podatkov predlaga, da se izvršnemu direktorju Evropskega 
centra za razvoj poklicnega usposabljanja podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna 
centra za proračunsko leto 2019.
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