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Amendamentul 1
Elena Lizzi

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. își exprimă mulțumirea că 
legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente conturilor anuale ale Fundației 
pentru exercițiul financiar 2018 au fost 
constatate de Curtea de Conturi și că 
situația sa financiară la 31 decembrie 2018 
este corect prezentată;

1. ia act de faptul că legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor anuale ale Fundației pentru 
exercițiul financiar 2018 au fost constatate 
de Curtea de Conturi și că situația sa 
financiară la 31 decembrie 2018 este corect 
prezentată;

Or. it

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

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. salută rata ridicată de îndeplinire 
a activităților planificate (91 %), dar 
observă că aceasta a scăzut ușor față de 
2017 (93 %); constată îmbunătățirea 
considerabilă a ratei de realizare a 
obiectivelor în termenul prevăzut în 2018 
(94 %) comparativ cu anii anteriori 
(88 %);

Or. en

Amendamentul 3
Elena Lizzi

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. apreciază activitățile Fundației 
prin care sprijină reforma formării 
profesionale în țările partenere ale 
Uniunii;

eliminat

Or. it

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. apreciază activitățile Fundației 
prin care sprijină reforma formării 
profesionale în țările partenere ale Uniunii;

2. ia act de faptul că ETF a fost 
implicată în identificarea, formularea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea programelor externe ale UE în 
materie de competențe și dezvoltare de 
capital uman și de ocupare a forței de 
muncă; apreciază faptul că ETF este 
singura agenție a UE care are un mandat 
pentru a desfășura activități în afara UE 
în sprijinul acțiunii externe a UE în 
domeniul educației, formării, 
competențelor și pieței muncii și pentru a 
sprijini reforma formării profesionale în 
țările partenere ale Uniunii;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. apreciază activitățile Fundației prin 2. apreciază activitățile Fundației prin 
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care sprijină reforma formării profesionale 
în țările partenere ale Uniunii;

care sprijină reforma formării profesionale 
și dezvoltarea capitalului uman în țările 
partenere ale Uniunii pentru a îmbunătăți 
capacitatea de inserție profesională și 
perspectivele de angajare ale cetățenilor 
lor;

Or. en

Amendamentul 6
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. apreciază activitățile Fundației prin 
care sprijină reforma formării profesionale 
în țările partenere ale Uniunii;

2. apreciază activitățile Fundației prin 
care sprijină reforma formării profesionale 
în țările partenere ale Uniunii; subliniază 
necesitatea ca agențiile să dispună de 
suficiente resurse umane și materiale 
pentru a-și îndeplini sarcinile în mod 
corespunzător, garantând totodată că 
acestea au prioritate față de contractanții 
privați;

Or. en

Amendamentul 7
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că transparența și 
sensibilizarea cetățenilor cu privire la 
existența agențiilor sunt esențiale pentru 
responsabilitatea democratică a acestora; 
consideră că utilizarea cu ușurință a 
resurselor și datelor agențiilor este de o 
importanță capitală; solicită, prin urmare, 
o evaluare a modului în care sunt 
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prezentate și puse la dispoziție în prezent 
datele și resursele și a gradului în care 
cetățenii le consideră ușor de identificat, 
de recunoscut și de utilizat; reamintește 
că statele membre pot sensibiliza opinia 
publică în acest sens prin elaborarea unui 
plan cuprinzător prin care să ajungă la 
un număr cât mai mare de cetățeni ai 
Uniunii;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. salută activitatea ETF în țările 
învecinate cu UE, cu țările aflate în 
procesul de aderare și cu țările din Asia 
Centrală și contribuția sa la politicile și 
programele panafricane ale UE în 
vederea promovării capacității de inserție 
profesională și a includerii 
socioeconomice și sprijină cu fermitate 
obiectivul ETF de a îmbunătăți procesul 
de elaborare a politicilor în domeniul 
EFP la nivel mondial;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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2b. reiterează faptul că învățarea pe 
tot parcursul vieții a fost identificată prin 
intermediul obiectivelor de dezvoltare 
durabilă ale ONU (ODD), al Consensului 
european privind dezvoltarea și al 
Raportului global al OIM privind viitorul 
muncii ca fiind esențială pentru o creștere 
sustenabilă și o societate stabilă și 
deschisă tuturor și recomandă ca aceasta 
să rămână un domeniu central în 
activitatea ETF;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. încurajează activitatea ETF în 
domeniul abilităților și competențelor 
digitale și sprijinul acordat țărilor pentru 
a își îmbunătăți calificările și sistemele de 
calificări, pentru a moderniza EFP în 
vederea învățării pe tot parcursul vieții, 
îmbunătățirii capacității de inserție 
profesională și a competitivității viitoare a 
acestor regiuni și țări; ia act de faptul că 
86 % din țările în care ETF a fost activă 
au înregistrat progrese în domeniile 
calificărilor, guvernării, capacității de 
inserție profesională, furnizării de EFP, 
învățării antreprenoriale și analizei 
politicilor;

Or. en

Amendamentul 11
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind
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Proiect de aviz
Punctul 2 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. recunoaște că obiectivele și 
acțiunile ETF sunt foarte complementare 
politicilor și activităților UE și apreciază 
în continuare cooperarea continuă și 
schimbul de resurse ale Fundației cu alte 
agenții, în special cu Cedefop și 
Eurofound, fapt care permite o partajare 
semnificativă a cunoștințelor;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2e. salută faptul că ETF și-a 
îndeplinit obiectivele stabilite în 
programul de lucru pentru 2018 cu o rată 
foarte ridicată de finalizare a activității de 
91 %, ceea ce demonstrează nivelul de 
calitate al planificării și punerii în 
aplicare, precum și capacitatea de a 
răspunde nevoilor sociale și evoluțiilor 
politice în continuă schimbare; 
subliniază, în acest sens, importanța 
asigurării unor resurse umane și 
financiare adecvate, care să-i permită 
Fundației să își îndeplinească sarcinile cu 
o rată foarte ridicată de finalizare;

Or. en

Amendamentul 13
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată că în 2018, Fundația a 
început să pună în aplicare cele 17 principii 
de control intern adoptate în noiembrie 
2017; constată, de asemenea, pe baza 
informațiilor furnizate de Fundație, că toate 
acțiunile deschise au fost integrate în 
planul de dezvoltare al Fundației și vor fi 
tratate ca domenii prioritare de 
îmbunătățire în 2019;

3. constată că, în 2018, Fundația a 
început să pună în aplicare cele 17 principii 
de control intern îmbunătățite, adoptate în 
noiembrie 2017, și că evaluarea anuală 
din 2018 a controalelor interne s-a bazat 
în totalitate pe noile principii de control 
intern; constată, de asemenea, pe baza 
informațiilor furnizate de Fundație, că toate 
acțiunile deschise au fost integrate în 
planul de dezvoltare al Fundației și vor fi 
tratate ca domenii prioritare de 
îmbunătățire în 2019;

Or. en

Amendamentul 14
Elena Lizzi

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută faptul că Fundația a pus în 
aplicare măsuri care au dus la închiderea 
oficială a tuturor recomandărilor emise de 
Serviciul de Audit Intern al Comisiei cu 
ocazia auditului din 2017 privind 
monitorizarea progreselor în domeniul 
educației și formării profesională (EFP);

5. ia act de faptul că Fundația a pus în 
aplicare măsuri care au dus la închiderea 
oficială a tuturor recomandărilor emise de 
Serviciul de Audit Intern al Comisiei cu 
ocazia auditului din 2017 privind 
monitorizarea progreselor în domeniul 
educației și formării profesională (EFP);

Or. it

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

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută faptul că Fundația a pus în 
aplicare măsuri care au dus la închiderea 
oficială a tuturor recomandărilor emise de 
Serviciul de Audit Intern al Comisiei cu 
ocazia auditului din 2017 privind 
monitorizarea progreselor în domeniul 
educației și formării profesională (EFP);

5. salută faptul că Fundația a pus în 
aplicare măsuri care au dus la închiderea 
oficială a tuturor recomandărilor emise de 
Serviciul de Audit Intern al Comisiei cu 
ocazia auditului din 2017 privind 
monitorizarea progreselor în domeniul 
educației și formării profesională (EFP), și 
că rata de punere în aplicare a 
recomandărilor auditurilor interne este de 
100 % pentru al treilea an la rând;

Or. en

Amendamentul 16
Guido Reil

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recomandă, pe baza datelor 
disponibile, să se acorde directorului 
executiv al Fundației Europene de Formare 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Fundației aferent exercițiului 
financiar 2018.

6. recomandă, pe baza datelor 
disponibile, să nu se acorde directorului 
executiv al Fundației Europene de Formare 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Fundației aferent exercițiului 
financiar 2018.

Or. de

Amendamentul 17
Elena Lizzi

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recomandă, pe baza datelor 
disponibile, să se acorde directorului 
executiv al Fundației Europene de Formare 
descărcarea de gestiune pentru execuția 

6. recomandă, pe baza datelor 
disponibile, să nu se acorde directorului 
executiv al Fundației Europene de Formare 
descărcarea de gestiune pentru execuția 



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

RO

bugetului Fundației aferent exercițiului 
financiar 2018.

bugetului Fundației aferent exercițiului 
financiar 2018.

Or. it


