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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 stopnjo izvrševanja proračuna v višini 99,99 % v letu 2019 v primerjavi s 
100 % v letu 2018;

3. ceni 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;

4. ceni sodelovanje centra z drugimi agencijami Unije, zlasti z Eurofoundom, da bi se 
ustvarile sinergije; izraža zadovoljstvo, da center sodeluje z mrežo agencij EU, da bi 
povečal učinkovitost pri upravnih zadevah;

5. 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;

6. 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;

7. 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.


