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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyjadruje spokojnosť s tým, že Dvor audítorov vyhlásil, že operácie súvisiace s ročnou 
účtovnou závierkou strediska za rozpočtový rok 2019 sú zákonné a správne a že jeho 
finančná situácia k 31. decembru 2019 je náležite vyjadrená;

2. vyzdvihuje mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,99 % v roku 2019 (v porovnaní s 
úrovňou 100 % v roku 2018);

3. oceňuje pokračujúcu kvalitnú prácu strediska pri zabezpečovaní výskumu, analýz a 
technického poradenstva v oblasti politík odborného vzdelávania a prípravy, kvalifikácií 
a zručností;

4. oceňuje spoluprácu strediska s ostatnými agentúrami Únie, najmä s nadáciou 
Eurofound, s cieľom zabezpečiť synergie; vyjadruje spokojnosť s tým, že stredisko 
spolupracuje so sieťou agentúr EÚ v snahe zabezpečiť zvýšenie efektívnosti v 
administratívnych záležitostiach;

5. s poľutovaním konštatuje, že Dvor audítorov zistil nedostatky v jednom postupe 
obstarávania upratovacích služieb, v prípade ktorého stredisko akceptovalo zmenu v 
plnení zmluvy po jej podpísaní bez riadneho zdokumentovania tejto zmeny alebo jej 
začlenenia do rámcovej zmluvy; 

6. víta skutočnosť, že s výnimkou jedného prebiehajúceho opatrenia týkajúceho sa kritérií 
na vyhodnotenie ponúk pre služby cestovnej kancelárie strediska dokončilo stredisko 
všetky ostatné opatrenia prijaté na základe pripomienok Dvora audítorov týkajúcich sa 
plnenia rozpočtu za rozpočtové roky 2017 a 2018;

7. na základe dostupných údajov odporúča udeliť výkonnému riaditeľovi Európskeho 
strediska pre rozvoj odborného vzdelávania absolutórium za plnenie rozpočtu strediska 
za rozpočtový rok 2019.


