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Pozmeňujúci návrh 1
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyjadruje spokojnosť, že Dvor 
audítorov vyhlásil operácie súvisiace 
s ročnou účtovnou závierkou nadácie za 
rozpočtový rok 2018 za zákonné a riadne a 
že jej finančná situácia k 31. decembru 
2018 je náležite vyjadrená;

1. berie na vedomie, že Dvor 
audítorov vyhlásil operácie súvisiace 
s ročnou účtovnou závierkou nadácie za 
rozpočtový rok 2018 za zákonné a správne 
a že jej finančná situácia k 31. decembru 
2018 je náležite vyjadrená;

Or. it

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

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. víta vysokú mieru plnenia 
plánovaných činností (91 %), konštatuje 
však, že v porovnaní s rokom 2017 (93 %) 
sa mierne znížila; berie na vedomie 
výrazné zlepšenie dodržiavania lehôt 
plnenia (94 %) v roku 2018 v porovnaní s 
predchádzajúcim rokom (88 %);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. oceňuje činnosti nadácie v oblasti vypúšťa sa
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podpory reformy odborného vzdelávania v 
partnerských krajinách Únie;

Or. it

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

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. oceňuje činnosti nadácie v oblasti 
podpory reformy odborného vzdelávania v 
partnerských krajinách Únie;

2. konštatuje, že nadácia ETF sa 
podieľala na identifikácii, formulovaní, 
vykonávaní, monitorovaní a hodnotení 
vonkajších programov EÚ v oblasti 
rozvoja zručností a ľudského kapitálu a 
zamestnanosti; oceňuje, že ETF je 
jedinou agentúrou EÚ s mandátom na 
prácu mimo EÚ, pokiaľ ide o podporu 
vonkajšej činnosti EÚ v oblasti 
vzdelávania, odbornej prípravy, zručností 
a systémov trhu práce, a na podporu 
reformy odborného vzdelávania v 
partnerských krajinách Únie;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. oceňuje činnosti nadácie v oblasti 
podpory reformy odborného vzdelávania v 
partnerských krajinách Únie;

2. oceňuje činnosti nadácie v oblasti 
podpory reformy odborného vzdelávania a 
rozvoja ľudského kapitálu v partnerských 
krajinách Únie s cieľom zlepšiť 
zamestnateľnosť a pracovné vyhliadky 
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ich občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. oceňuje činnosti nadácie v oblasti 
podpory reformy odborného vzdelávania v 
partnerských krajinách Únie;

2. oceňuje činnosti nadácie v oblasti 
podpory reformy odborného vzdelávania v 
partnerských krajinách Únie; zdôrazňuje, 
že agentúram treba poskytnúť dostatok 
materiálnych a ľudských zdrojov, aby 
mohli riadne plniť svoje úlohy, a zároveň 
zabezpečiť ich uprednostňovanie pred 
súkromnými dodávateľmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že transparentnosť a 
povedomie občanov o existencii agentúr 
sú nevyhnutné na zaistenie ich 
demokratickej zodpovednosti; domnieva 
sa, že v prvom rade je dôležitá 
využiteľnosť a jednoduchosť využívania 
zdrojov a údajov agentúr; žiada preto o 
posúdenie toho, ako sa v súčasnosti 
predkladajú a sprístupňujú údaje a zdroje, 
a toho, do akej miery ich občania 
považujú za jednoducho 
identifikovateľné, rozpoznateľné a 
použiteľné; pripomína, že členské štáty 
môžu zvýšiť súvisiacu informovanosť 
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verejnosti prostredníctvom vypracovania 
komplexného plánu na oslovenie vyššieho 
počtu občanov Únie;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. víta spoluprácu ETF so susednými 
krajinami EÚ, krajinami zahrnutými do 
procesu rozširovania a krajinami Strednej 
Ázie a jej prínos k panafrickým politikám 
a programom EÚ s cieľom podporiť 
zamestnateľnosť a sociálno-ekonomické 
začlenenie a dôrazne podporuje cieľ ETF 
zlepšiť tvorbu politiky v oblasti odborného 
vzdelávania a prípravy na celom svete;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. opätovne zdôrazňuje, že 
celoživotné vzdelávanie bolo 
identifikované v cieľoch OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja (SDG), v 
Európskom konsenze o rozvoji a v 
globálnej správe MOP o budúcnosti práce 
ako nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia 
udržateľného rastu a inkluzívnej stabilnej 
spoločnosti, a odporúča, aby zostalo 
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hlavnou náplňou práce ETF;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2c. podporuje prácu ETF v oblasti 
digitálnych zručností a kompetencií a 
poskytovania podpory krajinám pri 
zlepšovaní ich kvalifikácií a 
kvalifikačných systémov s cieľom 
modernizovať odborné vzdelávanie a 
prípravu, pokiaľ ide o celoživotné 
vzdelávanie, zamestnateľnosť a budúcu 
konkurencieschopnosť týchto regiónov a 
krajín; uznáva, že v 86 % krajín, v ktorých 
nadácia ETF vykonávala svoju prácu, bol 
dosiahnutý pokrok v oblasti kvalifikácií, 
správy vecí verejných, zamestnateľnosti, 
poskytovania odborného vzdelávania a 
prípravy, podnikateľského vzdelávania a 
analýzy politík;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2d. uznáva, že ciele a činnosti ETF sú 
vo veľkej miere doplnkové k politikám a 
činnostiam EÚ, a zároveň oceňuje 
pokračujúcu spoluprácu nadácie s inými 
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agentúrami, najmä so strediskom Cedefop 
a s nadáciou Eurofound, a ich vzájomné 
využívanie zdrojov, čo umožňuje 
významné spoločné využívanie vedomostí;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 2 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2e. víta skutočnosť, že nadácia ETF 
dosiahla svoje ciele stanovené v 
pracovnom programe na rok 2018 s veľmi 
vysokou mierou plnenia plánovaných 
činností na úrovni 91 %, čo dokazuje jej 
úroveň kvality plánovania a vykonávania 
činností, ako aj schopnosť reagovať na 
neustále sa meniace sociálne potreby a 
politický vývoj; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť 
primerané personálne a finančné zdroje, 
ktoré nadácii umožnia pokračovať vo 
vykonávaní jej úloh a v dosahovaní veľmi 
vysokej miery plnenia;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. konštatuje, že v roku 2018 začala 
nadácia uplatňovať svojich 17 zásad 
vnútornej kontroly, ktoré boli prijaté v 

3. konštatuje, že v roku 2018 začala 
nadácia uplatňovať svojich 17 zlepšených 
zásad vnútornej kontroly, ktoré boli prijaté 
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novembri 2017; rovnako konštatuje, že 
podľa informácií z nadácie boli všetky 
nedokončené opatrenia začlenené do jej 
plánu rozvoja a budú riešené ako prioritné 
oblasti pre zlepšenie v roku 2019;

v novembri 2017, a že každoročné 
posudzovanie vnútorných kontrol v roku 
2018 bolo úplne založené na nových 
zásadách vnútornej kontroly; rovnako 
konštatuje, že podľa informácií z nadácie 
boli všetky nedokončené opatrenia 
začlenené do jej plánu rozvoja a budú 
riešené ako prioritné oblasti pre zlepšenie v 
roku 2019;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta skutočnosť, že nadácia 
vykonala opatrenia, ktoré viedli k 
formálnemu uzavretiu všetkých odporúčaní 
vydaných Útvarom Komisie pre vnútorný 
audit na základe auditu monitorovania 
pokroku v oblasti odborného vzdelávania a 
prípravy (OVP) z roku 2017;

5. berie na vedomie, že nadácia 
vykonala opatrenia, ktoré viedli k 
formálnemu uzavretiu všetkých odporúčaní 
vydaných Útvarom Komisie pre vnútorný 
audit na základe auditu monitorovania 
pokroku v oblasti odborného vzdelávania a 
prípravy (OVP) z roku 2017;

Or. it

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

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta skutočnosť, že nadácia 
vykonala opatrenia, ktoré viedli k 
formálnemu uzavretiu všetkých odporúčaní 
vydaných Útvarom Komisie pre vnútorný 
audit na základe auditu monitorovania 
pokroku v oblasti odborného vzdelávania a 

5. víta skutočnosť, že nadácia 
vykonala opatrenia, ktoré viedli k 
formálnemu uzavretiu všetkých odporúčaní 
vydaných Útvarom Komisie pre vnútorný 
audit na základe auditu monitorovania 
pokroku v oblasti odborného vzdelávania a 
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prípravy (OVP) z roku 2017; prípravy (OVP) z roku 2017, a že miera 
vykonávania odporúčaní vyplývajúcich z 
interných auditov bola už tretí rok po sebe 
na úrovni 100 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Guido Reil

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. na základe dostupných údajov 
odporúča udeliť výkonnému riaditeľovi 
Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie 
absolutórium za plnenie rozpočtu nadácie 
za rozpočtový rok 2018.

6. na základe dostupných údajov 
odporúča neudeliť výkonnému riaditeľovi 
Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie 
absolutórium za plnenie rozpočtu nadácie 
za rozpočtový rok 2018.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 17
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. na základe dostupných údajov 
odporúča udeliť výkonnému riaditeľovi 
Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie 
absolutórium za plnenie rozpočtu nadácie 
za rozpočtový rok 2018.

6. na základe dostupných údajov 
odporúča neudeliť výkonnému riaditeľovi 
Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie 
absolutórium za plnenie rozpočtu nadácie 
za rozpočtový rok 2018.

Or. it


