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Τροπολογία 1
Elena Lizzi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
χαρακτήρισε νόμιμες και κανονικές τις 
υποκείμενες πράξεις των ετήσιων 
λογαριασμών του Ιδρύματος για το 
οικονομικό έτος 2018, και η 
δημοσιονομική του κατάσταση στις 
Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2018 
παρουσιάζεται με σαφήνεια·

1. λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός 
ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτήρισε 
νόμιμες και κανονικές τις υποκείμενες 
πράξεις των ετήσιων λογαριασμών του 
Ιδρύματος για το οικονομικό έτος 2018, 
και η δημοσιονομική του κατάσταση στις 
Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2018 
παρουσιάζεται με σαφήνεια·

Or. it

Τροπολογία 2
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επιδοκιμάζει το υψηλό ποσοστό 
ολοκλήρωσης των προγραμματισμένων 
δραστηριοτήτων του (91 %), αλλά 
σημειώνει ότι ήταν ελαφρώς μειωμένο σε 
σύγκριση με το 2017 (93 %)· σημειώνει 
τη σημαντική βελτίωση του χρόνου 
ολοκλήρωσης των έργων (94 %) το 2018 
σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (88 
%)·

Or. en

Τροπολογία 3
Elena Lizzi
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την εκτίμησή του για τις 
δραστηριότητες του Ιδρύματος που 
αποσκοπούν στην υποστήριξη της 
μεταρρύθμισης της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης στις χώρες-εταίρους της 
Ένωσης·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 4
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την εκτίμησή του για τις 
δραστηριότητες του Ιδρύματος που 
αποσκοπούν στην υποστήριξη της 
μεταρρύθμισης της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης στις χώρες-εταίρους της 
Ένωσης·

2. σημειώνει ότι το ETF ασχολείται 
με τον εντοπισμό, τη διαμόρφωση, την 
εφαρμογή, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση των εξωτερικών 
προγραμμάτων της ΕΕ όσον αφορά τις 
δεξιότητες και την ανάπτυξη του 
ανθρώπινου κεφαλαίου και την 
απασχόληση· εκτιμά το γεγονός ότι το 
ETF είναι ο μοναδικός οργανισμός της 
ΕΕ με εντολή να εργάζεται εκτός της ΕΕ 
για την υποστήριξη της εξωτερικής 
δράσης της ΕΕ στον τομέα της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, των 
δεξιοτήτων και των συστημάτων αγοράς 
εργασίας και για την υποστήριξη της 
μεταρρύθμισης της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης στις χώρες-εταίρους της 
Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 5
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την εκτίμησή του για τις 
δραστηριότητες του Ιδρύματος που 
αποσκοπούν στην υποστήριξη της 
μεταρρύθμισης της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης στις χώρες-εταίρους της 
Ένωσης·

2. εκφράζει την εκτίμησή του για τις 
δραστηριότητες του Ιδρύματος που 
αποσκοπούν στην υποστήριξη της 
μεταρρύθμισης της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και της ανάπτυξης του 
ανθρώπινου κεφαλαίου στις χώρες-
εταίρους της Ένωσης ούτως ώστε να 
βελτιώσουν την απασχολησιμότητα και 
τις προοπτικές απασχόλησης των 
πολιτών τους·

Or. en

Τροπολογία 6
Marc Botenga, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει την εκτίμησή του για τις 
δραστηριότητες του Ιδρύματος που 
αποσκοπούν στην υποστήριξη της 
μεταρρύθμισης της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης στις χώρες-εταίρους της 
Ένωσης·

2. εκφράζει την εκτίμησή του για τις 
δραστηριότητες του Ιδρύματος που 
αποσκοπούν στην υποστήριξη της 
μεταρρύθμισης της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης στις χώρες-εταίρους της 
Ένωσης· τονίζει την ανάγκη να 
διατίθενται στους οργανισμούς επαρκείς 
υλικοί και ανθρώπινοι πόροι για την ορθή 
επιτέλεση των καθηκόντων τους, και 
παράλληλα να εξασφαλίζεται η 
προτεραιότητά τους έναντι αναδόχων του 
ιδιωτικού τομέα·

Or. en
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Τροπολογία 7
Marc Botenga, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει ότι η διαφάνεια και η 
επίγνωση από τους πολίτες της ύπαρξης 
των οργανισμών αποτελούν ουσιαστικές 
προϋποθέσεις για τη δημοκρατική 
λογοδοσία τους· θεωρεί ότι η 
χρησιμότητα και η ευχρηστία των πόρων 
και των δεδομένων των οργανισμών είναι 
κεφαλαιώδους σημασίας· ζητεί, συνεπώς, 
να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο 
παρουσιάζονται και διατίθενται τα 
δεδομένα και οι πόροι σήμερα και ο 
βαθμός στον οποίο οι πολίτες τα 
βρίσκουν εύκολα στον εντοπισμό, την 
αναγνώριση και τη χρήση· υπενθυμίζει 
ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν 
την ευαισθητοποίηση του κοινού εν 
προκειμένω, με την ανάπτυξη ενός 
ολοκληρωμένου σχεδίου για μεγαλύτερο 
άνοιγμα στους πολίτες της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 8
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. χαιρετίζει το έργο του ETF με τις 
γειτονικές χώρες της ΕΕ, τις χώρες της 
διεύρυνσης και τις χώρες της Κεντρικής 
Ασίας και τη συμβολή του στις 
παναφρικανικές πολιτικές και 
προγράμματα της ΕΕ με σκοπό την 
προώθηση της απασχολησιμότητας και 
της κοινωνικοοικονομικής ένταξης και 
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υποστηρίζει σθεναρά τον στόχο του ETF 
να βελτιώσει σε παγκόσμιο επίπεδο την 
χάραξη πολιτικής στον τομέα της ΕΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 9
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. επαναλαμβάνει ότι η διά βίου 
μάθηση έχει εντοπιστεί από τους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των 
Ηνωμένων Εθνών, την ευρωπαϊκή 
συναίνεση για την ανάπτυξη και την 
παγκόσμια έκθεση της ΔΟΕ σχετικά με 
το μέλλον της εργασίας ως παράγοντας 
ουσιαστικής σημασίας για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και τη σταθερή χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνία και συνιστά να 
παραμείνει κεντρικός τομέας των 
εργασιών του ETF·

Or. en

Τροπολογία 10
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. ενθαρρύνει το έργο του ETF στον 
τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων, καθώς και στο πεδίο της 
υποστήριξης των χωρών ούτως ώστε να 
βελτιώσουν τις δεξιότητες και τα 
συστήματα δεξιοτήτων τους για τον 
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εκσυγχρονισμό της ΕΕΚ με σκοπό να 
εξασφαλιστούν η διά βίου μάθηση, η 
απασχολησιμότητα και η μελλοντική 
ανταγωνιστικότητα των εν λόγω 
περιοχών και χωρών· αναγνωρίζει ότι το 
86 % των χωρών στις οποίες έχει 
δραστηριοποιηθεί το ETF σημείωσαν 
πρόοδο στους τομείς των δεξιοτήτων, της 
διακυβέρνησης, της απασχολησιμότητας, 
της παροχής ΕΕΚ, της επιχειρηματικής 
μάθησης και της ανάλυσης πολιτικών·

Or. en

Τροπολογία 11
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2δ. αναγνωρίζει ότι οι στόχοι και οι 
δράσεις του ETF είναι σε μεγάλο βαθμό 
συμπληρωματικές με τις πολιτικές και τις 
δραστηριότητες της ΕΕ, ενώ εκτιμά 
επίσης τη συνεχή συνεργασία του 
Ιδρύματος και την από κοινού χρήση των 
πόρων με άλλους οργανισμούς, και 
συγκεκριμένα με το Cedefop και το 
Eurofound, που επιτρέπουν την 
ανταλλαγή σημαντικών γνώσεων·

Or. en

Τροπολογία 12
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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2ε. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι το ETF έχει επιτύχει τους 
στόχους του που ορίζονται στο 
πρόγραμμα εργασίας του 2018 με πολύ 
υψηλό ποσοστό ολοκλήρωσης των 
δραστηριοτήτων της τάξης του 91 %, το 
οποίο καταδεικνύει το επίπεδο ποιότητας 
του σχεδιασμού και της υλοποίησης, 
καθώς και την ικανότητα να 
ανταποκρίνεται στις συνεχώς 
μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες και 
πολιτικές εξελίξεις· τονίζει, εν 
προκειμένω, ότι είναι σημαντικό να 
εξασφαλιστούν επαρκείς ανθρώπινοι και 
οικονομικοί πόροι που θα επιτρέψουν στο 
Ίδρυμα να συνεχίσει να επιτελεί τα 
καθήκοντά του με πολύ υψηλό βαθμό 
ολοκλήρωσης·

Or. en

Τροπολογία 13
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. σημειώνει ότι το 2018 το Ίδρυμα 
άρχισε να εφαρμόζει τις 17 αρχές 
εσωτερικού ελέγχου που εγκρίθηκαν στα 
τέλη Νοεμβρίου 2017· σημειώνει επίσης, 
με βάση πληροφορίες του Ιδρύματος, ότι 
όλες οι εκκρεμείς δράσεις ενσωματώθηκαν 
στο αναπτυξιακό σχέδιο του Ιδρύματος με 
προοπτική να εξεταστούν ως τομείς 
προτεραιότητας για βελτίωση το 2019·

3. σημειώνει ότι το 2018 το Ίδρυμα 
άρχισε να εφαρμόζει τις βελτιωμένες 17 
αρχές εσωτερικού ελέγχου που εγκρίθηκαν 
στα τέλη Νοεμβρίου 2017 και ότι η ετήσια 
αξιολόγηση των εσωτερικών ελέγχων για 
το 2018 βασίστηκε πλήρως στις νέες 
αρχές εσωτερικού ελέγχου· σημειώνει 
επίσης, με βάση πληροφορίες του 
Ιδρύματος, ότι όλες οι εκκρεμείς δράσεις 
ενσωματώθηκαν στο αναπτυξιακό σχέδιο 
του Ιδρύματος με προοπτική να 
εξεταστούν ως τομείς προτεραιότητας για 
βελτίωση το 2019·

Or. en
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Τροπολογία 14
Elena Lizzi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι το Ίδρυμα υλοποίησε 
δράσεις που οδήγησαν στο επίσημο 
κλείσιμο όλων των συστάσεων που 
εκδόθηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικού 
Ελέγχου της Επιτροπής στο πλαίσιο του 
ελέγχου του 2017 σχετικά με την 
παρακολούθηση της προόδου της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ΕΕΚ)·

5. λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός 
ότι το Ίδρυμα υλοποίησε δράσεις που 
οδήγησαν στο επίσημο κλείσιμο όλων των 
συστάσεων που εκδόθηκαν από την 
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της 
Επιτροπής στο πλαίσιο του ελέγχου του 
2017 σχετικά με την παρακολούθηση της 
προόδου της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης (ΕΕΚ)·

Or. it

Τροπολογία 15
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι το Ίδρυμα υλοποίησε 
δράσεις που οδήγησαν στο επίσημο 
κλείσιμο όλων των συστάσεων που 
εκδόθηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικού 
Ελέγχου της Επιτροπής στο πλαίσιο του 
ελέγχου του 2017 σχετικά με την 
παρακολούθηση της προόδου της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ΕΕΚ)·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι το Ίδρυμα υλοποίησε 
δράσεις που οδήγησαν στο επίσημο 
κλείσιμο όλων των συστάσεων που 
εκδόθηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικού 
Ελέγχου της Επιτροπής στο πλαίσιο του 
ελέγχου του 2017 σχετικά με την 
παρακολούθηση της προόδου της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ΕΕΚ) και ότι το ποσοστό 
υλοποίησης των συστάσεων των 
εσωτερικών ελέγχων ανέρχεται για τρίτο 
συνεχές έτος σε 100%·

Or. en
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Τροπολογία 16
Guido Reil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. συνιστά, βάσει των διαθέσιμων 
στοιχείων, να χορηγηθεί απαλλαγή στον 
εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού 
Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το 
οικονομικό έτος 2018·

6. συνιστά, βάσει των διαθέσιμων 
στοιχείων, να μην χορηγηθεί απαλλαγή 
στον εκτελεστικό διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης όσον αφορά την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το 
οικονομικό έτος 2018·

Or. de

Τροπολογία 17
Elena Lizzi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. συνιστά, βάσει των διαθέσιμων 
στοιχείων, να χορηγηθεί απαλλαγή στον 
εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού 
Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το 
οικονομικό έτος 2018.

6. συνιστά, βάσει των διαθέσιμων 
στοιχείων, να μην χορηγηθεί απαλλαγή 
στον εκτελεστικό διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης όσον αφορά την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το 
οικονομικό έτος 2018.

Or. it


