
AM\1194666ET.docx PE644.904v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Euroopa Parlament
2019-2024

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

2019/2075(DEC)

13.12.2019

MUUDATUSETTEPANEKUD
1–17
Arvamuse projekt
Tomáš Zdechovský
(PE642.931v01-00)

Euroopa Koolitusfondi (ETF) 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu 
andmine
(COM(2019)0316 – 2019/2075(DEC))



PE644.904v01-00 2/10 AM\1194666ET.docx

ET

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1194666ET.docx 3/10 PE644.904v01-00

ET

Muudatusettepanek 1
Elena Lizzi

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. väljendab rahulolu seoses 
asjaoluga, et kontrollikoja avalduse 
kohaselt on fondi eelarveaasta 2018 
raamatupidamise aastaaruande aluseks 
olevad tehingud seaduslikud ja korrektsed 
ning et fondi finantsseisundist 
31. detsembri 2018. aasta seisuga on antud 
õiglane pilt;

1. võtab teadmiseks asjaolu, et 
kontrollikoja avalduse kohaselt on fondi 
eelarveaasta 2018 raamatupidamise 
aastaaruande aluseks olevad tehingud 
seaduslikud ja korrektsed ning et fondi 
finantsseisundist 31. detsembri 2018. aasta 
seisuga on antud õiglane pilt;

Or. it

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

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1a. tunneb heameelt kavandatud 
tegevuste kõrge saavutamise määra üle 
(91 %), märkides samas, et see on veidi 
väiksem kui 2017. aastal (93 %); märgib, 
et tähtaegadest kinnipidamise määr (94 
%) on 2018. aastal võrreldes eelmise 
aastaga (88 %) märkimisväärselt 
paranenud;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Elena Lizzi

Arvamuse projekt
Punkt 2
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnustab fondi tegevust 
kutseõppereformi toetamisel liidu 
partnerriikides;

välja jäetud

Or. it

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

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnustab fondi tegevust 
kutseõppereformi toetamisel liidu 
partnerriikides;

2. märgib, et Euroopa Koolitusfond 
on osalenud oskusi, inimkapitali 
arendamist ja tööhõivet käsitlevate ELi 
välisprogrammide kindlaksmääramises, 
koostamises, rakendamises, järelevalves ja 
hindamises; hindab asjaolu, et Euroopa 
Koolitusfond on ainus ELi amet, millel on 
volitused töötada väljaspool ELi, et 
toetada liidu välistegevust hariduse, 
koolituse, oskuste ja tööturusüsteemide 
valdkonnas ning toetada kutseõppereformi 
toetamisel liidu partnerriikides;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnustab fondi tegevust 
kutseõppereformi toetamisel liidu 
partnerriikides;

2. tunnustab fondi tegevust 
kutseõppereformi toetamisel ja 
inimkapitali arendamisel liidu 
partnerriikides, et toetada nende kodanike 
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tööalast konkurentsivõimet ja tööhõive 
väljavaateid;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. tunnustab fondi tegevust 
kutseõppereformi toetamisel liidu 
partnerriikides;

2. tunnustab fondi tegevust 
kutseõppereformi toetamisel liidu 
partnerriikides; rõhutab, et ametitele tuleb 
anda piisavalt materiaalseid ja 
inimressursse, et nad saaksid oma 
ülesandeid nõuetekohaselt täita, tagades 
samal ajal nende eesõiguse eraõiguslike 
töövõtjate ees;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. rõhutab, et läbipaistvus ja 
kodanike teadlikkus ametite olemasolust 
on nende demokraatliku vastutuse 
seisukohalt väga olulised; on seisukohal, 
et ametite ressursside ja andmete 
kasutatavus ning kasutamise lihtsus on 
äärmiselt tähtsad; nõuab seetõttu, et 
hinnataks, kuidas andmeid ja ressursse 
praegu esitatakse ja kättesaadavaks 
tehakse ning mil määral on kodanikel 
lihtne neid tuvastada, mõista ja kasutada; 
tuletab meelde, et liikmesriigid saavad 
üldsuse teadlikkust selles küsimuses 
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suurendada, töötades välja ulatusliku 
kava, mille kaudu jõuda suurema arvu 
liidu kodanikeni;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2a. tunneb heameelt Euroopa 
Koolitusfondi töö üle ELi naaberriikide, 
laienemisprotsessis osalevate riikide ja 
Kesk-Aasia riikidega ning selle panuse 
üle ELi üleaafrikalisse poliitikasse ja 
programmidesse, et edendada tööalast 
konkurentsivõimet ja sotsiaal-
majanduslikku kaasatust, ning toetab 
kindlalt fondi eesmärki parandada 
kutsehariduse ja -koolituse poliitika 
kujundamist kogu maailmas;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Punkt 2 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2b. kordab, et elukestev õpe on ÜRO 
kestliku arengu eesmärkides, Euroopa 
arengukonsensuses ja ILO ülemaailmses 
aruandes töö tuleviku kohta määratletud 
jätkusuutliku majanduskasvu ja kaasava 
stabiilse ühiskonna jaoks olulisena, ning 
leiab, et see peaks jääma ETFi töö 
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keskseks valdkonnaks;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Punkt 2 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2c. ergutab Euroopa Koolitusfondi 
tegema tööd digioskuste ja -pädevuste 
valdkonnas ning toetama riike 
kvalifikatsioonide ja 
kvalifikatsioonisüsteemide parandamisel, 
et ajakohastada kutseharidust ja -
koolitust elukestvaks õppeks, tööalast 
konkurentsivõimet ning nende 
piirkondade ja riikide tulevast 
konkurentsivõimet; tunnistab, et 86 % 
riikidest, kus fondi tegevus on olnud 
aktiivne, on teinud kvalifikatsioonide, 
juhtimise, tööalase konkurentsivõime, 
kutsehariduse ja -koolituse pakkumise, 
ettevõtlusõppe ja poliitikaanalüüsi 
valdkonnas edusamme;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Punkt 2 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2d. tunnistab, et Euroopa 
Koolitusfondi eesmärgid ja meetmed 
täiendavad suurel määral ELi poliitikat ja 
tegevust, ning hindab fondi jätkuvat 
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koostööd ja ressursside jagamist teiste 
ametitega, eelkõige Cedefopi ja 
Eurofoundiga, mis võimaldab oluliselt 
teadmisi jagada;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Punkt 2 e (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2e. väljendab heameelt selle üle, et 
Euroopa Koolitusfond on saavutanud 
oma 2018. aasta tööprogrammis 
sätestatud eesmärgid, kusjuures tegevuse 
lõpetamise määr on väga kõrge (91 %), 
mis näitab kavandamise ja rakendamise 
kvaliteeti ning suutlikkust reageerida 
pidevalt muutuvatele ühiskondlikele 
vajadustele ja poliitilistele arengutele; 
rõhutab sellega seoses, kui tähtis on 
tagada fondile piisavalt töötajaid ja 
rahalisi vahendeid, et ta saaks ka edaspidi 
täita oma ülesandeid kõrge lõpetamise 
määraga;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. märgib, et 2018. aastal alustas fond 
2017. aasta novembris vastu võetud 17 
sisekontrolli põhimõtte rakendamist; 

3. märgib, et 2018. aastal alustas fond 
2017. aasta novembris vastu võetud 17 
sisekontrolli täiustatud põhimõtte 
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märgib samuti, et fondilt saadud teabe 
põhjal integreeriti kõik pooleliolevad 
meetmed fondi arengukavasse ja neid 
käsitletakse 2019. aastal parandamist 
vajavate prioriteetsete valdkondadena;

rakendamist ning et 2018. aasta 
sisekontrolli hindamine põhines täielikult 
uutel sisekontrolli põhimõtetel; märgib 
samuti, et fondilt saadud teabe põhjal 
integreeriti kõik pooleliolevad meetmed 
fondi arengukavasse ja neid käsitletakse 
2019. aastal parandamist vajavate 
prioriteetsete valdkondadena;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Elena Lizzi

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
fond rakendas meetmeid, mille tulemusel 
loeti ametlikult täidetuks kõik komisjoni 
siseauditi talituse soovitused, mis esitati 
2017. aasta auditis seire kohta 
kutsehariduse ja -koolituse edusammude 
üle;

5. võtab teadmiseks asjaolu, et fond 
rakendas meetmeid, mille tulemusel loeti 
ametlikult täidetuks kõik komisjoni 
siseauditi talituse soovitused, mis esitati 
2017. aasta auditis seire kohta 
kutsehariduse ja -koolituse edusammude 
üle;

Or. it

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

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
fond rakendas meetmeid, mille tulemusel 
loeti ametlikult täidetuks kõik komisjoni 
siseauditi talituse soovitused, mis esitati 
2017. aasta auditis seire kohta 
kutsehariduse ja -koolituse edusammude 

5. väljendab heameelt asjaolu üle, et 
fond rakendas meetmeid, mille tulemusel 
loeti ametlikult täidetuks kõik komisjoni 
siseauditi talituse soovitused, mis esitati 
2017. aasta auditis seire kohta 
kutsehariduse ja -koolituse edusammude 
üle ning et siseauditi soovituste täitmise 
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üle; määr on kolmandat aastat järjest 100 %;

Or. en

Muudatusettepanek 16
Guido Reil

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. soovitab olemasolevate andmete 
põhjal anda heakskiidu Euroopa 
Koolitusfondi tegevdirektori tegevusele 
fondi 2018. aasta eelarve täitmisel.

6. soovitab olemasolevate andmete 
põhjal mitte anda heakskiitu Euroopa 
Koolitusfondi tegevdirektori tegevusele 
fondi 2018. aasta eelarve täitmisel.

Or. de

Muudatusettepanek 17
Elena Lizzi

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. soovitab olemasolevate andmete 
põhjal anda heakskiidu Euroopa 
Koolitusfondi tegevdirektori tegevusele 
fondi 2018. aasta eelarve täitmisel.

6. soovitab olemasolevate andmete 
põhjal mitte anda heakskiitu Euroopa 
Koolitusfondi tegevdirektori tegevusele 
fondi 2018. aasta eelarve täitmisel.

Or. it


