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Pozměňovací návrh 1
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vyjadřuje spokojenost s tím, že 
Účetní dvůr prohlásil, že operace, na nichž 
se zakládá roční účetní závěrka střediska za 
rozpočtový rok 2018, jsou legální a 
správné a že účetní závěrka věrně 
zobrazuje finanční situaci střediska 
k 31. prosinci 2018;

1. bere na vědomí, že Účetní dvůr 
prohlásil, že operace, na nichž se zakládá 
roční účetní závěrka střediska za 
rozpočtový rok 2018, jsou legální a 
správné a že účetní závěrka věrně 
zobrazuje finanční situaci střediska 
k 31. prosinci 2018;

Or. it

Pozměňovací návrh 2
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. chválí 100 % míru plnění rozpočtu 
v roce 2018 oproti roku 2017, kdy 
dosahovala 99,95 %;

2. všímá si 100% míry plnění 
rozpočtu v roce 2018 oproti roku 2017, kdy 
dosahovala 99,95 %;

Or. it

Pozměňovací návrh 3
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. chválí 100 % míru plnění rozpočtu 
v roce 2018 oproti roku 2017, kdy 
dosahovala 99,95 %;

2. chválí příkladnou 100% míru 
plnění rozpočtu v roce 2018 oproti roku 
2017, kdy dosahovala 99,95 %, a také 
míru obsazenosti plánu pracovních míst 
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ve výši 96 %;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. chválí 100 % míru plnění rozpočtu 
v roce 2018 oproti roku 2017, kdy 
dosahovala 99,95 %;

2. chválí 100% míru plnění rozpočtu v 
roce 2018 oproti roku 2017, kdy 
dosahovala 99,95 %; konstatuje, že tento 
výjimečný výsledek a plnění rozpočtu 
potvrzují úspěšné snahy střediska o 
optimální využívání zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. oceňuje práci střediska při 
zajišťování výzkumu, analýz a 
technického poradenství v oblasti 
odborného vzdělávání a přípravy, 
kvalifikací a politik zaměřených na 
dovednosti;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 6
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. oceňuje práci střediska při 
zajišťování výzkumu, analýz a technického 
poradenství v oblasti odborného vzdělávání 
a přípravy, kvalifikací a politik 
zaměřených na dovednosti;

3. oceňuje stále vysoce kvalitní práci 
střediska při zajišťování výzkumu, analýz a 
technického poradenství na podporu 
rozvoje evropských politik v oblasti 
celoživotního učení a odborného 
vzdělávání a přípravy, kvalifikací a 
dovedností, zejména prostřednictvím 
Přehledu dovedností a jeho role při 
podpoře účastníků kodaňského procesu;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. oceňuje práci střediska při 
zajišťování výzkumu, analýz a technického 
poradenství v oblasti odborného vzdělávání 
a přípravy, kvalifikací a politik 
zaměřených na dovednosti;

3. oceňuje odborné zkušenosti a práci 
střediska při zajišťování výzkumu, analýz a 
technického poradenství v oblasti 
odborného vzdělávání a přípravy, 
kvalifikací a politik zaměřených na 
dovednosti s cílem podpořit kvalitní 
vzdělávání, které je přizpůsobeno 
potřebám pracovního trhu;

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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3. oceňuje práci střediska při 
zajišťování výzkumu, analýz a technického 
poradenství v oblasti odborného vzdělávání 
a přípravy, kvalifikací a politik 
zaměřených na dovednosti;

3. oceňuje vysoce kvalitní práci 
střediska při zajišťování výzkumu, analýz a 
technického poradenství v oblasti 
odborného vzdělávání a přípravy, 
kvalifikací a politik zaměřených na 
dovednosti; zdůrazňuje, že je pro tento 
účel důležité zajistit odpovídající stav 
zaměstnanců a finanční zdroje, které 
středisku umožní plnit své narůstající a 
měnící se úkoly;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. oceňuje práci střediska při 
zajišťování výzkumu, analýz a technického 
poradenství v oblasti odborného vzdělávání 
a přípravy, kvalifikací a politik 
zaměřených na dovednosti;

3. oceňuje práci střediska při 
zajišťování výzkumu, analýz a technického 
poradenství v oblasti odborného vzdělávání 
a přípravy, kvalifikací a politik 
zaměřených na dovednosti; zdůrazňuje, že 
je nezbytné poskytnout agenturám 
dostatek materiálu a lidských zdrojů, aby 
mohly řádně plnit své úkoly, a zároveň 
zajistit, že budou mít přednost před 
soukromými dodavateli;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že z hlediska 
demokratické odpovědnosti agentur je 
důležitá transparentnost a povědomí 
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občanů o jejich existenci; domnívá se, že 
zásadní význam má využitelnost a 
snadnost použití zdrojů a údajů agentury; 
požaduje tudíž posouzení toho, jak se v 
současnosti prezentují a zpřístupňují 
údaje a zdroje, a toho, jak snadné je pro 
občany je nalézt, rozeznat a používat; 
připomíná, že povědomí veřejnosti o této 
oblasti mohou zvýšit členské státy tím, že 
vytvoří komplexní plán, jak oslovit více 
občanů Unie;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vítá příspěvky a odborné 
zkušenosti střediska, které poskytuje nové 
znalosti, důkazy a analýzu politik, sleduje 
trendy v politikách a působí jako 
zprostředkovatel znalostí u vysoce 
relevantních témat, která jsou na 
programu EU; uznává, že středisko 
vykonává kvalitní práci na různých 
projektech, např. agenda dovedností pro 
Evropu, Europass, přepracování Přehledu 
dovedností, Evropský index dovedností a 
předpovědi budoucích potřeb v oblasti 
dovedností;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. považuje za pozoruhodnou 
iniciativu střediska v oblasti digitalizace, a 
zejména jeho online nástrojů, které 
poskytují informace o jednotlivých zemích 
a lepší možnosti vizualizace online údajů, 
např. poradenských zdrojů s informacemi 
o pracovním trhu nebo předpovědi 
budoucích potřeb v oblasti dovedností; 
bere v tomto směru na vědomí cílené 
marketingové kampaně střediska, které 
zvyšují povědomí o obsahu jeho 
internetových stránek;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. oceňuje spolupráci střediska s 
dalšími agenturami v působnosti Výboru 
pro zaměstnanost a sociální věci;

4. považuje za nezbytné zlepšení 
efektivity střediska s dalšími agenturami v 
působnosti Výboru pro zaměstnanost a 
sociální věci z hlediska nákladů a zdrojů;

Or. it

Pozměňovací návrh 14
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. oceňuje spolupráci střediska s 
dalšími agenturami v působnosti Výboru 
pro zaměstnanost a sociální věci;

4. oceňuje neustálou podporu 
střediska poskytovanou Evropské komisi, 
členským státům a sociálním partnerům a 
jeho spolupráci s dalšími agenturami v 
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působnosti Výboru pro zaměstnanost a 
sociální věci, a zejména Evropskou nadací 
odborného vzdělávání a Eurofound; bere 
v této souvislosti na vědomí, že nedávná 
spolupráce mezi Cedefop a Eurofound 
pomohla vytvoření společného projektu a 
předpovědi budoucích potřeb v oblasti 
dovedností ve výrobním odvětví, což je 
důkazem kvality a přidané hodnoty práce, 
kterou středisko vykonává pro ostatní 
agentury;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. oceňuje spolupráci střediska s 
dalšími agenturami v působnosti Výboru 
pro zaměstnanost a sociální věci;

4. oceňuje spolupráci střediska s 
dalšími agenturami v působnosti Výboru 
pro zaměstnanost a sociální věci v rámci 
sítě pro rozvoj výkonu agentur EU i mimo 
tuto síť, což umožňuje vytváření synergií 
a výměnu nápadů a osvědčených postupů 
s cílem dosáhnout vyváženější správy a 
řízení, větší efektivity, snížení nákladů a 
větší soudržnosti mezi nimi; zdůrazňuje, 
že je nezbytné zlepšit spolupráci mezi 
agenturami a orgány EU a předejít 
externalizaci služeb, které by mohly 
poskytovat agentury;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. oceňuje spolupráci střediska s 
dalšími agenturami v působnosti Výboru 
pro zaměstnanost a sociální věci;

4. oceňuje osvědčené postupy a 
spolupráci střediska s dalšími agenturami v 
působnosti Výboru pro zaměstnanost a 
sociální věci; vyzývá k dalšímu využívání 
synergií mezi agenturami, aby se posílila 
jejich komplementarita a efektivita;

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. s politováním konstatuje, že Účetní 
dvůr zjistil nedostatky ve dvou postupech 
pro přijímání zaměstnanců, které 
zpochybnily zásady transparentnosti a 
rovného zacházení s žadateli; na základě 
odpovědi střediska bere na vědomí, že 
středisko již revidovalo svůj postup pro 
řešení střetů zájmů a přijalo opatření ke 
zlepšení svých výběrových řízení s cílem 
zajistit, aby jakékoli prodloužení 
rezervního seznamu bylo provedeno 
řádným způsobem;

5. s politováním konstatuje, že Účetní 
dvůr zjistil nedostatky ve dvou postupech 
pro přijímání zaměstnanců, které 
zpochybnily zásady transparentnosti a 
rovného zacházení s žadateli; bere však na 
vědomí, že středisko již revidovalo svůj 
postup pro řešení střetů zájmů a přijalo 
důkladná opatření ke zlepšení svých 
výběrových řízení obecně s cílem zajistit, 
aby jakékoli prodloužení rezervního 
seznamu bylo provedeno řádným 
způsobem a aby byly přezkoumány metody 
bodového hodnocení a dokumentace 
celého procesu výběrového řízení; bere v 
tomto ohledu na vědomí, že model 
oznámení výběrového řízení na volné 
pracovní místo byl podstatně zlepšen, aby 
se zajistila větší transparentnost a 
srozumitelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind
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Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. všímá si připomínky Účetního 
dvora, že při výběrovém řízení na 
zajišťování služeb cestovní kanceláře mělo 
středisko použít podrobnější a adekvátnější 
kritéria pro určování ceny a kvality s cílem 
uzavřít tu ekonomicky nejvýhodnější 
smlouvu; bere na vědomí závazek 
střediska zlepšit v budoucnosti uplatňování 
kvalitativních kritérií pro poskytování 
podobných služeb;

7. všímá si připomínky Účetního 
dvora, že při výběrovém řízení na 
zajišťování služeb cestovní kanceláře mělo 
středisko použít podrobnější a adekvátnější 
kritéria pro určování ceny a kvality s cílem 
uzavřít tu ekonomicky nejvýhodnější 
smlouvu; chválí závazek střediska zlepšit v 
budoucnosti uplatňování kvalitativních 
kritérií pro poskytování podobných služeb 
a bere na vědomí, že středisko již upravilo 
vzorec používaný k identifikaci 
potenciálně mimořádně nízkých nabídek; 
doporučuje středisku dále zlepšovat své 
postupy pro zadávání veřejných zakázek 
tak, aby byla v plném rozsahu dodržována 
platná pravidla a uzavírány ekonomicky 
nejvýhodnější veřejné zakázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vítá skutečnost, že středisko 
připravilo akční plán zlepšení pro všechny 
oblasti, na něž upozornil útvar interního 
auditu Komise ve své zprávě o auditu 
nazvané „Řízení lidských zdrojů a etika v 
Evropském středisku pro rozvoj odborného 
vzdělávání“;

8. žádá středisko, aby konkrétně a 
urychleně zlepšilo všechny oblasti, na něž 
upozornil útvar interního auditu Komise ve 
své zprávě o auditu nazvané „Řízení 
lidských zdrojů a etika v Evropském 
středisku pro rozvoj odborného 
vzdělávání“;

Or. it

Pozměňovací návrh 20
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Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vítá iniciativu střediska týkající se 
přepracování a zlepšení jeho ukazatelů 
výkonu s novými ukazateli kvality, které 
umožní lépe pochopit kvalitu a 
relevantnost práce a odborných 
zkušeností střediska;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Guido Reil

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. na základě dostupných údajů 
doporučuje, aby bylo ředitelce Evropského 
střediska pro rozvoj odborného vzdělávání 
uděleno absolutorium za plnění rozpočtu 
střediska na rozpočtový rok 2018.

9. na základě dostupných údajů 
doporučuje, aby nebylo ředitelce 
Evropského střediska pro rozvoj 
odborného vzdělávání uděleno 
absolutorium za plnění rozpočtu střediska 
na rozpočtový rok 2018.

Or. de

Pozměňovací návrh 22
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. na základě dostupných údajů 
doporučuje, aby bylo ředitelce Evropského 
střediska pro rozvoj odborného vzdělávání 

9. na základě dostupných údajů 
doporučuje, aby nebylo ředitelce 
Evropského střediska pro rozvoj 
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uděleno absolutorium za plnění rozpočtu 
střediska na rozpočtový rok 2018.

odborného vzdělávání uděleno 
absolutorium za plnění rozpočtu střediska 
na rozpočtový rok 2018.

Or. it


