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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. pozdravlja stopnjo izvrševanja proračuna v višini 100 % v letu 2018 v primerjavi z 
99,95 % v letu 2017;

3. ceni prizadevanja centra za zagotavljanje raziskav, analiz in tehničnega svetovanja na 
področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, kvalifikacij ter politik na področju 
znanj in spretnosti;

4. ceni sodelovanje centra z drugimi agencijami v pristojnosti Odbora za zaposlovanje in 
socialne zadeve;

5. z obžalovanjem ugotavlja, da je Računsko sodišče ugotovilo pomanjkljivosti v dveh 
postopkih zaposlovanja, kar je ogrozilo načeli preglednosti in enake obravnave 
kandidatov; na podlagi odgovora centra ugotavlja, da je že revidiral svoj postopek v 
zvezi z nasprotjem interesov in že začel izvajati ukrepe, s katerimi bo izboljšal izbirne 
postopke ter zagotovil, da se bo rezervni seznam redno podaljševal;

6. 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;

7. 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; je 
seznanjen z zavezo centra, da bo v prihodnje izboljšal uporabo meril v zvezi s 
kakovostjo za podobne storitve;

8. 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;

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


