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Absolutórium za rok 2008: Európske stredisko pre rozvoj odborného 

vzdelávania 

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o absolutóriu za plnenie rozpočtu 

Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2008 (C7-

0181/2009 – 2009/2110(DEC)) 

 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj 

odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2008, 

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho 

strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami 

strediska1, 

– so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010), 

– so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 

o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 

spoločenstiev2, a najmä na jeho článok 185, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje 

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania3, a najmä na jeho článok 12a, 

– so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 

o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, 

Euratom) č. 1605/20024, a najmä na jeho článok 94, 

– so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre 

zamestnanosť a sociálne veci (A7-0091/2010), 

1. udeľuje riaditeľovi Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania absolutórium 

za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2008; 

2. uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho 

neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho strediska pre rozvoj odborného 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 118. 
2  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3  Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1. 
4  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72. 



 

vzdelávania, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie 

v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L). 



2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 o účtovnej závierke Európskeho 

strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2008 (C7-0181/2009 – 

2009/2110(DEC)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj 

odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2008, 

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho 

strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami 

strediska1, 

– so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010), 

– so zreteľom na článok 276 zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 

o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 

spoločenstiev2, a najmä na jeho článok 185, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje 

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania3, a najmä na jeho článok 12a, 

– so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 

o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, 

Euratom) č. 1605/20024, a najmä na jeho článok 94, 

– so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre 

zamestnanosť a sociálne veci (A7-0091/2010), 

1. schvaľuje účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za 

rozpočtový rok 2008; 

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho strediska 

pre rozvoj odborného vzdelávania, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil 

jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L). 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 118. 
2  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3  Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1. 
4  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72. 



 

3. Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. mája 2010 s poznámkami, ktoré je 

neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho 

strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2008 (C7-0181/2009 – 

2009/2110(DEC)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho strediska pre rozvoj 

odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2008, 

– so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho 

strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2008 spolu s odpoveďami 

strediska1, 

– so zreteľom na odporúčanie Rady zo 16. februára 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010), 

– so zreteľom na článok 276 Zmluvy o ES a článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 

o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych 

spoločenstiev2, a najmä na jeho článok 185, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje 

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania3, a najmä na jeho článok 12a, 

– so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 

o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia (ES, 

Euratom) č. 1605/20024, a najmä na jeho článok 94, 

– so zreteľom na článok 77 a prílohu VI rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre 

zamestnanosť a sociálne veci (A7-0091/2010), 

A. keďže Dvor audítorov vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka 

za rozpočtový rok 2008 poskytuje spoľahlivé informácie a že príslušné transakcie sú 

zákonné a správne, 

B. keďže Európsky parlament udelil 23. apríla 2009 riaditeľovi Európskeho strediska pre 

rozvoj odborného vzdelávania absolutórium za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový 

rok 20075 a v uznesení, ktoré je súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, Parlament okrem 

iného upozornil na pripomienky Dvora audítorov týkajúce sa vysokého podielu 

prenesených a zrušených rozpočtových prostriedkov, potreby stanoviť v rámci plánovania 

vhodné ciele a ukazovatele a nevyhnutnosti stanoviť jasné prepojenie medzi cieľmi 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 304, 15.12.2009, s. 118. 
2  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. 
3  Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1. 
4  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72. 
5  Ú. v. EÚ L 255, 26.9.2009, s. 141. 



a rozpočtovými prostriedkami potrebnými na ich dosiahnutie, 

1. vyjadruje spokojnosť so skutočnosťou, že podľa názoru Dvora audítorov je ročná účtovná 

závierka agentúry za rozpočtový rok 2008 zákonná a správna; 

Výkonnosť 

2. blahoželá stredisku, že mu Dvor audítorov udelil kladné vyhlásenie o vierohodnosti za 

rozpočtový rok 2008, a to nielen v súvislosti s účtovnou závierkou, ale aj s príslušnými 

transakciami; konštatuje, že stredisko urobilo veľký pokrok v inventarizačných postupoch 

na identifikáciu, registrovanie a zhodnotenie aktív, v dokumentácii vnútorných 

kontrolných postupov a v postupoch verejného obstarávania; 

3. opakovane trvá na tom, že je dôležité, aby stredisko počas plánovania stanovilo ciele 

SMART a ukazovatele RACER s cieľom vyhodnotiť dosiahnuté výsledky; zároveň berie 

na vedomie vyhlásenie strediska, že zohľadnilo tieto poznámky vo svojom pláne na rok 

2009; vyzýva tiež stredisko k tomu, aby posúdilo možnosť zavedenia Ganttovho 

diagramu do plánovania všetkých svojich prevádzkových činností v záujme rýchleho 

zaznamenávania času, ktorý jednotliví zamestnanci strávia na jednom projekte, a podpory 

prístupu zameraného na dosahovanie výsledkov; 

4. zároveň blahoželá stredisku k tomu, že chce v roku 2010 zaviesť experimentálny systém 

na zaznamenávanie času, ktorý jednotliví zamestnanci strávia na jednom projekte 

strediska; 

5. žiada stredisko, aby v tabuľke, ktorá bude tvoriť prílohu ďalšej správy Dvora audítorov, 

uviedlo porovnanie výsledkov dosiahnutých v priebehu skúmaného roka, za ktorý sa 

udeľuje absolutórium, a výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcom rozpočtovom roku 

s cieľom umožniť orgánu udeľujúcemu absolutórium uskutočniť lepšie medziročné 

zhodnotenie výkonnosti strediska; 

6. vzhľadom na príbuznosť tematických oblastí víta úzku spoluprácu a vytvorenie synergií 

medzi agentúrou Cedefop a Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie; od oboch 

agentúr žiada, aby v rámci svojich správ o činnosti za rok 2009 predložili podrobnú 

hodnotiacu správu o dohode o spolupráci; 

Rozpočtové a finančné hospodárenie 

7. poukazuje na to, že stredisko znova prenieslo prostriedky do ďalšieho roka (25 % 

prevádzkových výdavkových rozpočtových prostriedkov, alebo 1 400 000 EUR); 

zdôrazňuje, že táto situácia poukazuje na nedostatky v programovaní a monitorovaní 

diferencovaných rozpočtových prostriedkov na prevádzkové výdavky; 

Ľudské zdroje 

8. poukazuje na to, že stredisko zamestnáva 128 pracovníkov a v roku 2009 zaviedlo systém 

merania výkonnosti; očakáva, že bude informovaný o výsledkoch zavedenia tohto 

systému; 

Vnútorný audit 

9. blahoželá stredisku k tomu, že sa stalo prvou agentúrou, ktorá sa dobrovoľne podrobila 



 

pilotnému auditu zameranému na etický rámec; poznamenáva, že tento audit vykonal tím 

troch audítorov v dňoch 16. – 20. februára 2009 a že útvar pre vnútorný audit (IAS) 

potvrdil, že stredisko vytvorilo etický rámec na dobrej úrovni; 

10. potvrdzuje, že od roku 2006 stredisko uviedlo do praxe 15 odporúčaní z 30, ktoré vydal 

IAS; poznamenáva, že z 15 odporúčaní, ktoré ešte neboli uvedené do praxe, sa 6 považuje 

za veľmi dôležité a týkajú sa hlavne riadenia ľudských zdrojov, napríklad výsledkov 

pracovníkov, stanovenia osobných cieľov a vymedzenia úloh a zodpovednosti výboru 

zamestnancov; očakáva pokrok v tejto oblasti, ktorá je základom pre samostatné 

fungovanie agentúry, a žiada byť informovaný; 

o 

o o 

11. pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia 

o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 5. mája 20101 o výkonnosti, finančnom 

hospodárení a kontrole agentúr. 

 

                                                 
1  Prijaté texty, P7_TA(2010)0139. 


