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Módosítás 1
Elena Lizzi

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elégedettségének ad hangot azzal 
kapcsolatban, hogy az alapítvány 2018. évi 
pénzügyi évre vonatkozó éves 
beszámolójának alapjául szolgáló 
ügyleteket a Számvevőszék jogszerűnek és 
szabályszerűnek ítélte, és hogy a 2018. 
december 31-i pénzügyi helyzet 
valósághűen került bemutatásra;

1. megállapítja, hogy az alapítvány 
2018. évi pénzügyi évre vonatkozó éves 
beszámolójának alapjául szolgáló 
ügyleteket a Számvevőszék jogszerűnek és 
szabályszerűnek ítélte, és hogy a 2018. 
december 31-i pénzügyi helyzet 
valósághűen került bemutatásra;

Or. it

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

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. üdvözli tervezett tevékenységeinek 
magas teljesítési arányát (91%), de 
megjegyzi, hogy ez 2017-hez képest (93%) 
kismértékű csökkenést jelent; megjegyzi, 
hogy a határidőre történő teljesítés aránya 
2018-ban (94%) jelentős mértékben javult 
az előző évhez képest (88%);

Or. en

Módosítás 3
Elena Lizzi

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. nagyra értékeli az alapítvány 
tevékenységeit, melyek célja a szakképzés 
reformjának támogatása az Európai Unió 
partnerországaiban;

törölve

Or. it

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

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. nagyra értékeli az alapítvány 
tevékenységeit, melyek célja a szakképzés 
reformjának támogatása az Európai Unió 
partnerországaiban;

2. megjegyzi, hogy az Európai 
Képzési Alapítvány részt vett a 
készségekre, valamint a humántőke 
fejlesztésére és a foglalkoztatásra 
vonatkozó uniós külső programok 
meghatározásában, kidolgozásában, 
végrehajtásában, nyomon követésében és 
értékelésében; nagyra értékeli, hogy az 
Európai Képzési Alapítvány az egyetlen 
olyan uniós ügynökség, amely 
megbízatással rendelkezik arra, hogy az 
EU-n kívül támogassa az EU külső 
fellépéseit az oktatás, a képzés, a 
készségek és a munkaerőpiaci rendszerek 
terén, valamint hogy támogassa a 
szakképzés reformját az Unió 
partnerországaiban;

Or. en

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

Véleménytervezet
2 bekezdés



AM\1194666HU.docx 5/11 PE644.904v01-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

2. nagyra értékeli az alapítvány 
tevékenységeit, melyek célja a szakképzés 
reformjának támogatása az Európai Unió 
partnerországaiban;

2. nagyra értékeli az alapítvány 
tevékenységeit, melyek célja a szakképzés 
reformjának és a humántőke 
fejlesztésének támogatása az Európai Unió 
partnerországaiban a polgárok 
foglalkoztathatóságának és foglalkoztatási 
kilátásainak javítása érdekében;

Or. en

Módosítás 6
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. nagyra értékeli az alapítvány 
tevékenységeit, melyek célja a szakképzés 
reformjának támogatása az Európai Unió 
partnerországaiban;

2. nagyra értékeli az alapítvány 
tevékenységeit, melyek célja a szakképzés 
reformjának támogatása az Európai Unió 
partnerországaiban; hangsúlyozza, hogy az 
ügynökségeket elegendő anyagi és emberi 
erőforrással kell ellátni ahhoz, hogy 
feladataikat megfelelően el tudják látni, 
ugyanakkor biztosítani kell a 
magánvállalkozókkal szembeni 
elsőbbségüket is;

Or. en

Módosítás 7
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kiemeli, hogy demokratikus 
elszámoltathatóságukhoz elengedhetetlen 
az átláthatóság és az, hogy a polgárok 
tisztában legyenek az ügynökségek 
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létezésével; úgy véli, hogy az ügynökségek 
forrásainak és adatainak használhatósága 
és könnyű hozzáférhetősége kiemelkedő 
fontosságú; kéri ezért annak értékelését, 
hogy jelenleg hogyan mutatják be és 
teszik elérhetővé az adatokat és a 
forrásokat, valamint hogy a polgárok 
milyen mértékben találják azokat könnyen 
azonosíthatónak, felismerhetőnek és 
hasznosíthatónak; emlékeztet arra, hogy e 
tekintetben a tagállamok erősíthetik a 
közvélemény tudatosságát egy olyan 
átfogó terv kidolgozása révén, amelynek 
célja több uniós polgár elérése;

Or. en

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

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. üdvözli az ETF-nek az Unióval 
szomszédos országokkal, a bővítési 
országokkal és a közép-ázsiai országokkal 
folytatott munkáját, valamint az ETF 
hozzájárulását az EU pánafrikai 
politikáihoz és programjaihoz a 
foglalkoztathatóság és a társadalmi-
gazdasági befogadás előmozdítása 
érdekében, és határozottan támogatja az 
ETF azon célkitűzését, hogy világszerte 
javítsa a szakképzéssel kapcsolatos 
politikaalkotást;

Or. en

Módosítás 9
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind
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Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. megismétli, hogy az ENSZ 
fenntartható fejlesztési céljai, a fejlesztési 
politikáról szóló európai konszenzus és az 
ILO-nak a munka jövőjéről szóló globális 
jelentése az egész életen át tartó tanulást a 
fenntartható növekedés és az inkluzív, 
stabil társadalom szempontjából alapvető 
fontosságúnak minősítette, és javasolja, 
hogy ez maradjon az ETF munkájának 
központi területe;

Or. en

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

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. ösztönzi az Európai Képzési 
Alapítvány munkáját a digitális készségek 
és kompetenciák terén, valamint az 
országok arra irányuló támogatásában, 
hogy fejlesszék képesítéseiket és képesítési 
rendszereiket annak érdekében, hogy 
korszerűsítsék a szakképzést az egész 
életen át tartó tanulás, a 
foglalkoztathatóság és az érintett régiók és 
országok jövőbeli versenyképessége 
érdekében; elismeri, hogy azon országok 
86%-a, ahol az ETF aktív volt, előrelépést 
mutatott a képesítések, a kormányzás, a 
foglalkoztathatóság, a szakképzés, a 
vállalkozói ismeretek oktatása és a 
szakpolitikai elemzés terén;

Or. en
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Módosítás 11
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2d. elismeri, hogy az ETF célkitűzései 
és fellépései nagymértékben kiegészítik az 
uniós politikákat és tevékenységeket, és 
méltányolja, hogy az alapítvány továbbra 
is együttműködik és megosztja 
erőforrásait más ügynökségekkel, 
különösen a Cedefoppal és az 
Eurofounddal, ami jelentős 
tudásmegosztást tesz lehetővé;

Or. en

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

Véleménytervezet
2 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2e. üdvözli, hogy az Európai Képzési 
Alapítvány a 2018. évi munkaprogramban 
meghatározott célkitűzéseit nagyon 
magas, 91%-os teljesítési aránnyal 
teljesítette, ami bizonyítja a tervezés és a 
végrehajtás minőségi színvonalát, 
valamint a folyamatosan változó 
társadalmi igényekre és politikai 
fejleményekre való reagálás képességét; e 
tekintetben hangsúlyozza a megfelelő 
személyzeti és pénzügyi erőforrások 
biztosításának jelentőségét, melyek 
lehetővé teszik az alapítvány számára, 
hogy továbbra is igen magas teljesítési 
arány mellett hajtsa végre feladatait;

Or. en
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Módosítás 13
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy az alapítvány 
2018-ban megkezdte a 2017 novemberében 
elfogadott 17 belsőkontroll-elv 
végrehajtását; az alapítványtól kapott 
információk alapján megállapítja továbbá, 
hogy a folyamatban lévő fellépéseket 
beépítették az alapítvány fejlesztési 
tervébe, és azokat 2019-ben kiemelt 
fejlesztési területként fogják kezelni;

3. megállapítja, hogy az alapítvány 
2018-ban megkezdte a 2017 novemberében 
elfogadott 17 javított belsőkontroll-elv 
végrehajtását, és hogy 2018-ban a belső 
kontroll éves értékelése teljes mértékben 
az új belsőkontroll-elveken alapult; az 
alapítványtól kapott információk alapján 
megállapítja továbbá, hogy a folyamatban 
lévő fellépéseket beépítették az alapítvány 
fejlesztési tervébe, és azokat 2019-ben 
kiemelt fejlesztési területként fogják 
kezelni;

Or. en

Módosítás 14
Elena Lizzi

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli, hogy az alapítvány olyan 
intézkedéseket hajtott végre, amelyek a 
Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata által 
a szakképzés terén elért haladás nyomon 
követésének 2017. évi ellenőrzése során 
kiadott valamennyi ajánlás hivatalos 
lezárásához vezettek;

5. megállapítja, hogy az alapítvány 
olyan intézkedéseket hajtott végre, 
amelyek a Bizottság Belső Ellenőrzési 
Szolgálata által a szakképzés terén elért 
haladás nyomon követésének 2017. évi 
ellenőrzése során kiadott valamennyi 
ajánlás hivatalos lezárásához vezettek;

Or. it

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

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. üdvözli, hogy az alapítvány olyan 
intézkedéseket hajtott végre, amelyek a 
Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata által 
a szakképzés terén elért haladás nyomon 
követésének 2017. évi ellenőrzése során 
kiadott valamennyi ajánlás hivatalos 
lezárásához vezettek;

5. üdvözli, hogy az alapítvány olyan 
intézkedéseket hajtott végre, amelyek a 
Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata által 
a szakképzés terén elért haladás nyomon 
követésének 2017. évi ellenőrzése során 
kiadott valamennyi ajánlás hivatalos 
lezárásához vezettek, valamint hogy a 
belső ellenőrzésekre vonatkozó ajánlások 
végrehajtási aránya sorozatban a 
harmadik évben 100%;

Or. en

Módosítás 16
Guido Reil

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. a rendelkezésre álló adatok alapján 
javasolja a mentesítés megadását az 
Európai Képzési Alapítvány ügyvezető 
igazgatója számára az alapítvány 2018. évi 
pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozóan.

6. a rendelkezésre álló adatok alapján 
javasolja a mentesítés meg nem adását az 
Európai Képzési Alapítvány ügyvezető 
igazgatója számára az alapítvány 2018. évi 
pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozóan.

Or. de

Módosítás 17
Elena Lizzi

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. a rendelkezésre álló adatok alapján 
javasolja a mentesítés megadását az 
Európai Képzési Alapítvány ügyvezető 
igazgatója számára az alapítvány 2018. évi 
pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozóan.

6. a rendelkezésre álló adatok alapján 
javasolja a mentesítés meg nem adását az 
Európai Képzési Alapítvány ügyvezető 
igazgatója számára az alapítvány 2018. évi 
pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozóan.

Or. it


