
PA\1218524CS.docx PE660.376v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

2020/2150(DEC)

16.12.2020

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na 
rozpočtový rok 2019 – Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání 
(Cedefop)
(2020/2150(DEC))

Zpravodajka: Romana Tomc



PE660.376v01-00 2/3 PA\1218524CS.docx

CS

PA_NonLeg



PA\1218524CS.docx 3/3 PE660.376v01-00

CS

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. s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr (dále jen „EÚD“) prohlásil, že operace, na 
nichž se zakládá roční účetní závěrka střediska za rozpočtový rok 2019, jsou legální 
a správné a že účetní závěrka věrně zobrazuje finanční situaci střediska k 31. prosinci 
2019;

2. chválí míru plnění rozpočtu v roce 2019 ve výši 99,99 % (ve srovnání s rokem 2018, 
kdy dosahovala 100 %);

3. oceňuje pokračující vysoce kvalitní práci střediska při zajišťování výzkumu, analýz 
a technického poradenství v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, kvalifikací 
a politik zaměřených na dovednosti;

4. oceňuje spolupráci střediska s dalšími agenturami Unie, zejména s nadací Eurofound, 
s cílem zajistit součinnost; vyjadřuje uspokojení nad tím, že středisko spolupracuje se 
sítí agentur EU s cílem zajistit zvýšení efektivity ve správních záležitostech;

5. s politováním konstatuje, že EÚD zjistil nedostatky v jednom zadávacím řízení na 
úklidové služby, u něhož středisko souhlasilo se změnou plnění smlouvy po jejím 
podpisu, aniž by tuto změnu řádně zdokumentovalo nebo začlenilo do rámcové 
smlouvy; 

6. vítá skutečnost, že s výjimkou jednoho probíhajícího opatření týkajícího se kritérií pro 
udělení zakázky na poskytování cestovních služeb dokončilo středisko všechna další 
opatření přijatá v návaznosti na připomínky EÚD týkající se plnění rozpočtu na 
rozpočtové roky 2017 a 2018;

7. na základě dostupných údajů doporučuje, aby bylo výkonnému řediteli Evropského 
střediska pro rozvoj odborného vzdělávání uděleno absolutorium za plnění rozpočtu 
střediska na rozpočtový rok 2019.


