
Evropský parlament
2019-2024

PŘIJATÉ TEXTY

P9_TA(2020)0092
Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské středisko pro rozvoj odborného 
vzdělávání
1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o udělení absolutoria za 
plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (nyní 
Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)) na rozpočtový rok 
2018 (2019/2066(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro rozvoj 
odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2018,

– s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 
spolu s odpověďmi agentur1,

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti2 účetnictví a o legalitě a správnosti 
uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle 
článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria středisku za 
plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0033/2020),

– s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze 
dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie 
a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/20023, a zejména na článek 
208 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 
18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 
mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) 
č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) 
č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 

1 Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
2 Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
3 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.



966/20121, a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení 
Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání2, a zejména na článek 12a 
tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/128 ze dne 16. ledna 
2019 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a 
o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 337/753, a zejména na článek 15 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 
30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/20124, a zejména na 
článek 108 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 
18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU 
a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) 2018/10465, a zejména na článek 105 uvedeného nařízení,

– s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0040/2020),

1. uděluje absolutorium výkonnému řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného 
vzdělávání (Cedefop) za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2018;

2. předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou 
součástí, výkonnému řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání 
(Cedefop), Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie (řada L).

1 Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
2 Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1.
3 Úř. věst. L 30, 31.1.2019, s. 90.
4 Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
5 Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.



2. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 13. května 2020 o uzavření účtů 
Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (nyní Evropského střediska pro 
rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)) za rozpočtový rok 2018 (2019/2066(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského střediska pro rozvoj 
odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2018,

– s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2018 
spolu s odpověďmi agentur1,

– s ohledem na prohlášení o věrohodnosti2 účetnictví a o legalitě a správnosti 
uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2018 podle 
článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 18. února 2020 o udělení absolutoria středisku za 
plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2018 (05761/2020 – C9-0033/2020),

– s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze 
dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie 
a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/20023, a zejména na článek 
208 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 
18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, 
mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) 
č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) 
č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) 
č. 966/20124, a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení 
Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání5, a zejména na článek 12a 
tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/128 ze dne 16. ledna 
2019 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a 
o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 337/756, a zejména na článek 15 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 
30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/20127, a zejména na 

1 Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
2 Úř. věst. C 417, 11.12.2019, s. 1.
3 Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1.
6 Úř. věst. L 30, 31.1.2019, s. 90.
7 Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.



článek 108 tohoto nařízení,

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 
18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU 
a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) 2018/10461, a zejména na článek 105 uvedeného nařízení,

– s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0040/2020),

1. schvaluje uzavření účtů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za 
rozpočtový rok 2018;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského 
střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop), Radě, Komisi a Účetnímu dvoru 
a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

1 Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1.



3. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. května 2020 obsahující připomínky, 
které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu 
Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (nyní Evropského střediska pro 
rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)) na rozpočtový rok 2018 (2019/2066(DEC))

Evropský parlament,

– s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského 
střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2018,

– s ohledem na článek 100 a přílohu V jednacího řádu,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0040/2020),

A. vzhledem k tomu, že konečný rozpočet Evropského střediska pro rozvoj odborného 
vzdělávání (dále jen „středisko“) na rozpočtový rok 2018 činil podle jeho výkazu 
příjmů a výdajů1 17 850 210 EUR, což oproti roku 2017 představuje mírný pokles 
o 0,11 %; vzhledem k tomu, že rozpočet střediska pochází převážně z rozpočtu Unie2;

B. vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky střediska 
za rozpočtový rok 2018 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvádí, že získal přiměřenou 
jistotu, že roční účetní závěrka střediska je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou 
legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1. s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu 
během rozpočtového roku 2018 byla míra plnění rozpočtu ve výši 100 %, což oproti 
roku 2017 představuje mírný nárůst o 0,04 %; bere na vědomí, že míra využití 
prostředků na platby činila 96,50 %, což oproti roku 2017 představuje zvýšení o 6,84 %;

Výkonnost

2. konstatuje, že středisko používá vzorový systém měření výkonnosti, který zahrnuje 
klíčové ukazatele výkonnosti k posouzení přidané hodnoty, již přináší jeho činnost na 
úrovni projektů, aktivit a organizace, i další opatření pro lepší řízení rozpočtu;

3. dále konstatuje, že pracovní program střediska na rok 2018 byl proveden v úplnosti a v 
souladu se stanovenými cíli, záměry a plány;

4. vítá skutečnost, že středisko rozvíjí synergie a sdílení zdrojů s ostatními agenturami;

5. bere na vědomí trvalou a formalizovanou úzkou spolupráci střediska s Evropskou 
nadací odborného vzdělávání (ETF) a Evropskou nadací pro zlepšení životních 
a pracovních podmínek (Eurofound);

6. konstatuje, že z externího hodnocení střediska, které proběhlo v roce 2017, jak vyžadují 

1 Úř. věst. C 108, 22.3.2018, s. 1.
2 Úř. věst. C 108, 22.3.2018, s. 2.



finanční předpisy, vyplynulo, že je uskutečnitelná posílená spolupráce střediska s třemi 
ostatními decentralizovanými agenturami v rámci působnosti generálního ředitelství 
Komise pro zaměstnanost – s nadací ETF, Evropskou agenturou pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a nadací Eurofound; konstatuje, že přepracované 
nařízení o zřízení střediska (nařízení (EU) 2019/128), které vstoupilo v platnost v únoru 
2019, výsledek tohoto externího hodnocení zohledňuje;

7. vyzývá Komisi, aby provedla studii proveditelnosti za účelem posouzení možnosti buď 
plného sloučení, nebo přinejmenším zajištění součinnosti s nadací Eurofound; vyzývá 
Komisi, aby vyhodnotila oba scénáře, tedy přesunutí sídla střediska do sídla nadace 
Eurofound v Loughlinstown v Irsku a přesunutí sídla nadace Eurofound do sídla 
střediska v Soluni; podotýká, že takový krok by znamenal sdílení korporátních a 
podpůrných služeb, společnou správu prostor a sdílení informační, telekomunikační a 
internetové infrastruktury, což by přineslo značnou úsporu finančních prostředků, které 
by mohly být použity na další financování obou institucí; uznává, že účinná, efektivní a 
bezchybná práce agentur úzce souvisí s přiměřenou výší prostředků na pokrytí jejich 
provozních a správních činností; vyzývá proto členské státy, aby přizpůsobily činnosti 
svěřené agenturám výši prostředků, které jim byly přiděleny;

8. vyzývá středisko, aby se zasadilo o digitalizaci této instituce;

9. vybízí středisko, aby provedlo doporučení Účetního dvora;

10. oceňuje odborné zkušenosti a trvale kvalitní práci střediska, která spočívá v provádění 
výzkumu a analýz a poskytování odborného poradenství na podporu rozvoje 
evropských politik celoživotního učení, odborného vzdělávání a přípravy (VET) a 
politik v oblasti kvalifikací a dovedností s cílem podpořit kvalitní vzdělávání, které je 
přizpůsobeno potřebám pracovního trhu; v tomto ohledu zdůrazňuje, že je důležité 
zajistit odpovídající materiální a personální zdroje, aby mohlo středisko provádět 
narůstající a měnící se úkoly, a zároveň obecně zajistit přednostní postavení střediska 
před soukromými dodavateli;

11. vítá příspěvky a odborné zkušenosti střediska, které poskytuje nové znalosti, důkazy a 
analýzu politik, sleduje trendy v politikách a působí jako zprostředkovatel znalostí u 
vysoce relevantních témat, která jsou na programu Unie; uznává, že středisko vykonává 
kvalitní práci na různých projektech, např. v rámci agendy dovedností pro Evropu, 
Europassu, přepracování Přehledu dovedností a jeho role při podpoře účastníků 
kodaňského procesu, Evropského indexu dovedností a předpovědi budoucích potřeb v 
oblasti dovedností;

12. považuje za pozoruhodnou iniciativu, kterou středisko zahájilo v oblasti digitalizace, a 
zejména s ohledem na jeho online nástroje, které poskytují informace o jednotlivých 
zemích a lepší možnosti vizualizace online údajů, např. poradenských zdrojů s 
informacemi o pracovním trhu nebo předpovědi budoucích potřeb v oblasti dovedností; 
bere v tomto směru na vědomí cílené marketingové kampaně střediska, které zvyšují 
povědomí o obsahu jeho internetových stránek;

13. zdůrazňuje, že z hlediska demokratické odpovědnosti agentur je důležitá transparentnost 
a povědomí občanů o jejich existenci; domnívá se, že zásadní význam má využitelnost a 
snadnost použití zdrojů a údajů agentur; požaduje tudíž posouzení toho, jak se v 
současnosti prezentují a zpřístupňují údaje a zdroje a jak je pro občany snadné je nalézt, 
rozeznat a používat; připomíná, že povědomí veřejnosti o této oblasti mohou zvýšit 



členské státy tím, že vytvoří komplexní plán, jak oslovit více občanů Unie;

Personální otázky

14. konstatuje, že ke dni 31. prosince 2018 byl plán pracovních míst naplněn z 96,70 %, 
přičemž ze 78 dočasných pracovníků povolených v rozpočtu Unie jich bylo jmenováno 
76 a ze 13 úředníků povolených v rozpočtu Unie jich bylo jmenováno 12 (v roce 2017 
bylo povoleno 92 pracovních míst); bere na vědomí, že pro středisko dále v roce 2018 
pracovalo 26 smluvních zaměstnanců a tři vyslaní národní odborníci;

15. konstatuje, že středisko přijímá opatření s ohledem na připomínky a poznámky orgánu 
příslušného pro udělení absolutoria týkající se nového vedoucího oddělení lidských 
zdrojů střediska, který nastoupil do funkce v lednu 2019, a týkající se rozhodnutí o 
externalizaci právních služeb střediska; se znepokojením konstatuje, že vzhledem k 
vysokému počtu právních případů, do kterých je středisko zapleteno, vytváří plná 
externalizace právních služeb riziko z hlediska konzistentnosti řešení těchto případů a z 
hlediska zásady efektivity; vyzývá středisko, aby orgán příslušný k udělení absolutoria 
informovalo o vývoji situace v této oblasti;

16. bere na vědomí pokračující úsilí střediska o zlepšení výběrových řízení zajištěním 
dodržování projektových kritérií, která posuzují výběrové komise, a posílením kontrol 
ze strany oddělení lidských zdrojů; se znepokojením konstatuje, že podle zprávy 
Účetního dvora dva auditované nábory provedené v roce 2018 ze dvou rezervních 
seznamů z roku 2015 a z roku 2016 neproběhly řádně a nebyly řádně zdokumentovány, 
k čemuž došlo již i v jiných náborových řízeních auditovaných v minulých letech; 
naléhavě vyzývá středisko, aby neprodleně přijalo nápravná opatření k zajištění řádného 
průběhu náborových řízení a aby orgán příslušný pro udělení absolutoria informovalo o 
podniknutých krocích;

17. bere na vědomí znepokojení střediska nad tím, že nové zakládající nařízení rozšiřuje 
jeho mandát z odborného vzdělávání i na politiku v oblasti kvalifikací a dovedností, 
aniž by na tyto nové úkoly byly poskytnuty dodatečné zdroje; konstatuje, že středisko 
již zaznamenalo pokles počtu zaměstnanců o 10 %, v důsledku čehož zaměstnanci 
střediska čelí zvýšené pracovní zátěži a tlaku;

18. vítá skutečnost, že středisko se přibližuje celkové genderové vyváženosti mezi svými 
zaměstnanci (59 % žen a 41 % mužů), nicméně vyjadřuje politování nad tím, že není 
podrobně uvedeno zastoupení žen ve vedoucích pozicích;

19. s uspokojením konstatuje, že v roce 2018 bylo dosaženo vyváženého zastoupení žen a 
mužů ve správní radě (50 % žen a 50 % mužů);

20. vyjadřuje politování nad tím, že není jasně uvedena zeměpisná vyváženost 
zaměstnanců;

Veřejné zakázky

21. vyjadřuje politování nad tím, že podle zprávy Účetního dvora nebyla v zadávacím řízení 
na poskytování cestovních služeb kritéria týkající se ceny a kvality ve všech případech 
dostatečně podrobná, aby zajistila ekonomicky nejvýhodnější zakázku; vyjadřuje 
politování nad tím, že metodika, kterou středisko uplatnilo pro identifikaci a 
dokumentaci potenciálně abnormálně nízkých nabídek, byla nedostatečná.



Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

22. bere na vědomí stávající opatření střediska a jeho snahu o zajištění transparentnosti, 
prevence a řízení střetů zájmů a ochrany osob, které upozorní na nekalé praktiky; se 
znepokojením však konstatuje, že středisko dosud nezveřejňuje životopisy členů 
vrcholného vedení na svých webových stránkách, a že – v souladu s politikou střediska 
zaměřenou na prevenci a řízení případů střetu zájmů z roku 2014 – vrcholné vedení, 
interní odborníci a asistenti hlásí potenciální střety zájmů až poté, co k nim dojde; bere 
na vědomí aktualizované směrnice střediska pro hlášení střetů zájmů při výběrových a 
náborových řízeních a skutečnost, že připravuje revidovaná pravidla pro prevenci a 
řízení střetů zájmů pro členy správní rady, nezávislé odborníky a další pracovníky;

23. vítá skutečnost, že v návaznosti na připomínky a poznámky orgánu příslušného pro 
udělení absolutoria středisko dne 2. září 2019 přijalo prováděcí pravidla k nařízení (ES) 
č. 1049/20011;

24. bere na vědomí, že v návaznosti na připomínky a poznámky orgánu pro udělení 
absolutoria byl vytvořen nezávislý subjekt pro informování, poradenství a řešení 
případů nahlášených v rámci politiky whistleblowingu jmenováním koordinátora pro 
interní kontrolu jako referenta střediska pro etiku a integritu;

Obecné

25. vyzývá úřad, aby se zaměřil na šíření výsledků svého výzkumu mezi veřejností a aby s 
veřejností komunikoval prostřednictvím sociálních médií a dalších sdělovacích 
prostředků;

Interní audit

26. s hlubokým znepokojením konstatuje, že na základě auditu provedeného útvarem 
interního auditu (IAS) v oblasti řízení lidských zdrojů a etiky ve dnech 14. až 18. ledna 
2018 byla přijímací řízení opět označena jako kritická;

o

o     o

27. pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a 
jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 14. května 20202 
o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o 
přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 
145, 31.5.2001, s. 43).

2 Přijaté texty, P9_TA(2020)0121.


