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Tarkistus 1
Elena Lizzi

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. on tyytyväinen 
tilintarkastustuomioistuimen ilmoitukseen, 
jonka mukaan keskuksen 
varainhoitovuodelta 2018 annetun 
tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat 
lailliset ja sääntöjenmukaiset ja että 
keskuksen taloudellisesta asemasta 31. 
joulukuuta 2018 on annettu oikeat ja 
riittävät tiedot;

1. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen ilmoituksen, 
jonka mukaan keskuksen 
varainhoitovuodelta 2018 annetun 
tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat 
lailliset ja sääntöjenmukaiset ja että 
keskuksen taloudellisesta asemasta 31. 
joulukuuta 2018 on annettu oikeat ja 
riittävät tiedot;

Or. it

Tarkistus 2
Elena Lizzi

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää myönteisenä, että vuonna 
2018 talousarvion toteutusaste oli 100 
prosenttia (99,95 prosenttia vuonna 2017);

2. toteaa, että vuonna 2018 
talousarvion toteutusaste oli 100 prosenttia 
(99,95 prosenttia vuonna 2017);

Or. it

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

Lausuntoluonnos
Paragraph 2

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää myönteisenä, että vuonna 
2018 talousarvion toteutusaste oli 100 

2. pitää myönteisenä, että vuonna 
2018 talousarvion toteutusaste oli 
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prosenttia (99,95 prosenttia vuonna 2017); esimerkillinen eli 100 prosenttia 
(99,95 prosenttia vuonna 2017) ja 
henkilöstötaulukon täyttöaste oli 96 
prosenttia;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää myönteisenä, että vuonna 
2018 talousarvion toteutusaste oli 100 
prosenttia (99,95 prosenttia vuonna 2017);

2. pitää myönteisenä, että vuonna 
2018 talousarvion toteutusaste oli 100 
prosenttia (99,95 prosenttia vuonna 2017); 
toteaa, että tämä poikkeuksellinen tulos ja 
talousarvion toteuttaminen osoittavat 
keskuksen onnistuneen pyrkimyksessä 
resurssien optimaaliseen käyttöön;

Or. en

Tarkistus 5
Elena Lizzi

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. arvostaa keskuksen työtä, sillä se 
tarjoaa tutkimusta, analyyseja ja teknistä 
neuvontaa ammatillista koulutusta, 
tutkintoja ja taitoja koskevan politiikan 
alalla;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 6
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Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. arvostaa keskuksen työtä, sillä se 
tarjoaa tutkimusta, analyyseja ja teknistä 
neuvontaa ammatillista koulutusta, 
tutkintoja ja taitoja koskevan politiikan 
alalla;

3. arvostaa keskuksen jatkuvaa 
korkealaatuista työtä, sillä se tarjoaa 
tutkimusta, analyyseja ja teknistä 
neuvontaa eurooppalaisen elinikäisen 
oppimisen ja ammatillisen koulutuksen 
sekä tutkintoja ja taitoja koskevan 
politiikan kehittämisen tukemiseksi 
erityisesti osaamispanoraaman avulla 
sekä sen roolissa Kööpenhaminan 
prosessin osallistujien tukemisessa;

Or. en

Tarkistus 7
Anne Sander

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. arvostaa keskuksen työtä, sillä se 
tarjoaa tutkimusta, analyyseja ja teknistä 
neuvontaa ammatillista koulutusta, 
tutkintoja ja taitoja koskevan politiikan 
alalla;

3. arvostaa keskuksen 
asiantuntemusta ja työtä, sillä se tarjoaa 
tutkimusta, analyyseja ja teknistä 
neuvontaa ammatillista koulutusta, 
tutkintoja ja taitoja koskevan politiikan 
alalla ja pyrkii edistämään laadukasta 
koulutusta, joka on mukautettu 
työmarkkinoiden tarpeisiin;

Or. fr

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

Lausuntoluonnos
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3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. arvostaa keskuksen työtä, sillä se 
tarjoaa tutkimusta, analyyseja ja teknistä 
neuvontaa ammatillista koulutusta, 
tutkintoja ja taitoja koskevan politiikan 
alalla;

3. arvostaa keskuksen korkealaatuista 
työtä, sillä se tarjoaa tutkimusta, analyyseja 
ja teknistä neuvontaa ammatillista 
koulutusta, tutkintoja ja taitoja koskevan 
politiikan alalla; painottaa tämän vuoksi, 
että on tärkeää varmistaa riittävät 
henkilö- ja rahoitusresurssit, jotta 
Cedefop voi hoitaa lisääntyvät ja 
muuttuvat tehtävänsä;

Or. en

Tarkistus 9
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. arvostaa keskuksen työtä, sillä se 
tarjoaa tutkimusta, analyyseja ja teknistä 
neuvontaa ammatillista koulutusta, 
tutkintoja ja taitoja koskevan politiikan 
alalla;

3. arvostaa keskuksen työtä, sillä se 
tarjoaa tutkimusta, analyyseja ja teknistä 
neuvontaa ammatillista koulutusta, 
tutkintoja ja taitoja koskevan politiikan 
alalla; korostaa tarvetta tarjota virastoille 
riittävästi aineellisia ja henkilöresursseja, 
jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä 
asianmukaisesti ja jotta samalla voidaan 
varmistaa niiden ensisijaisuus suhteessa 
yksityisiin toimeksisaajiin;

Or. en

Tarkistus 10
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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3 a. korostaa, että avoimuus ja 
kansalaisten tietoisuus virastojen 
olemassaolosta ovat keskeisiä tekijöitä 
virastojen demokraattisen 
vastuuvelvollisuuden kannalta; pitää 
ensiarvoisen tärkeänä virastojen 
resurssien ja tietojen käytettävyyttä ja 
helppokäyttöisyyttä; kehottaa siksi 
arvioimaan, miten tiedot ja resurssit 
nykyään esitellään ja asetetaan saataville 
sekä missä määrin ne ovat kansalaisten 
mielestä helposti yksilöitävissä, 
tunnistettavissa ja käytettävissä; 
muistuttaa, että jäsenvaltiot voivat lisätä 
kansalaisten tietoisuutta tältä osin 
laatimalla kattavan suunnitelman yhä 
useamman unionin kansalaisen 
tavoittamiseksi;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. panee tyytyväisenä merkille 
Cedefopin panoksen ja 
asiantuntemuksen, kun se tarjoaa uutta 
tietoa, näyttöä ja politiikka-analyyseja, 
seuraa toimintapolitiikan suuntauksia ja 
toimii tietämyksen välittäjänä EU:n 
asialistalla olevien erittäin tärkeiden 
aiheiden osalta; panee merkille keskuksen 
laadukkaan työn eri hankkeissa, 
erityisesti Euroopan osaamisohjelmassa, 
Europassissa, osaamispanoraaman 
tarkistamisessa, Euroopan 
osaamisindeksissä ja osaamisennusteessa;

Or. en
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Tarkistus 12
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pitää huomionarvoisena 
Cedefopin aloitetta uudesta digitalisointia 
koskevasta osiosta ja erityisesti sen 
verkkotyökaluista, jotka tarjoavat 
maakohtaista tietoa ja parantavat 
verkkodatan visualisointimahdollisuuksia, 
kuten työmarkkinatietoja tai 
osaamisennustetta koskevia 
ohjausresursseja; mainitsee tämän vuoksi 
Cedefopin kohdennetut 
markkinointikampanjat, joilla lisätään 
tietoisuutta sen verkkosivuston sisällöstä;

Or. en

Tarkistus 13
Elena Lizzi

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. antaa keskukselle tunnustusta 
siitä, että se tekee yhteistyötä muiden 
virastojen kanssa työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan toimialalla;

4. katsoo, että keskuksen on 
tehostettava toimintaansa muiden 
virastojen kanssa työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan toimialalla 
kustannusten ja resurssien osalta;

Or. it

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

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. antaa keskukselle tunnustusta siitä, 
että se tekee yhteistyötä muiden virastojen 
kanssa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunnan toimialalla;

4. antaa keskukselle tunnustusta siitä, 
että se tukee jatkuvasti komissiota, 
jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia ja 
tekee yhteistyötä muiden virastojen kanssa 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunnan toimialalla, erityisesti ETF:n 
ja Eurofoundin kanssa; panee tässä 
yhteydessä merkille, että Cedefopin ja 
Eurofoundin viimeaikainen yhteistyö on 
auttanut kehittämään yhteisen hankkeen 
ja osaamisennusteen 
valmistusteollisuuden alalle, mikä on 
osoittanut Cedefopin työn laadun ja 
lisäarvon muille virastoille;

Or. en

Tarkistus 15
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. antaa keskukselle tunnustusta siitä, 
että se tekee yhteistyötä muiden virastojen 
kanssa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunnan toimialalla;

4. antaa keskukselle tunnustusta siitä, 
että se tekee yhteistyötä muiden virastojen 
kanssa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunnan toimialalla EU:n virastojen 
toiminnan kehittämisverkoston puitteissa 
sekä sen ulkopuolella, ja toteaa, että se 
mahdollistaa synergioiden luomisen ja 
ideoiden ja parhaiden käytäntöjen 
vaihdon ja että sen avulla pyritään 
tasapainottamaan hallinnointia, 
parantamaan tehokkuutta, vähentämään 
kustannuksia ja lisäämään virastojen 
keskinäistä johdonmukaisuutta; korostaa, 
että virastojen ja EU:n toimielinten välistä 
yhteistyötä on parannettava ja vältettävä 
ulkoistamasta palveluja, joita ne voivat 
tarjota;

Or. en
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Tarkistus 16
Anne Sander

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. antaa keskukselle tunnustusta siitä, 
että se tekee yhteistyötä muiden virastojen 
kanssa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunnan toimialalla;

4. antaa keskukselle tunnustusta siitä, 
että se tekee yhteistyötä ja vaihtaa 
parhaita käytänteitä muiden virastojen 
kanssa työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunnan toimialalla; kehottaa 
lisäämään virastojen välistä synergiaa, 
jotta vahvistetaan niiden täydentävyyttä ja 
tehokkuutta;

Or. fr

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

Lausuntoluonnos
Paragraph 5

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää valitettavana, että 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi kahdessa 
palvelukseenottomenettelyssä puutteita, 
jotka heikensivät avoimuuden ja hakijoiden 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteita; panee 
keskuksen vastauksesta merkille, että se 
oli jo tarkistanut eturistiriitoja koskevaa 
menettelyään ja ryhtynyt toimiin 
parantaakseen valintamenettelyjään ja 
varmistaakseen, että varallaololuettelon 
voimassaolon mahdollinen jatkaminen 
tehtäisiin sääntöjen mukaisesti;

5. pitää valitettavana, että 
tilintarkastustuomioistuin havaitsi kahdessa 
palvelukseenottomenettelyssä puutteita, 
jotka heikensivät avoimuuden ja hakijoiden 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteita; panee 
kuitenkin merkille, että Cedefop oli jo 
tarkistanut eturistiriitoja koskevaa 
menettelyään ja ryhtynyt perinpohjaisiin 
toimiin parantaakseen valintamenettelyjään 
yleisellä tasolla ja varmistaakseen, että 
varallaololuettelon voimassaolon 
mahdollinen jatkaminen tehtäisiin 
sääntöjen mukaisesti ja että 
pisteytysmenetelmiä ja koko 
valintamenettelyn dokumentointia 
tarkistetaan; panee tässä yhteydessä 
merkille, että avointa virkaa koskevaa 
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ilmoitusmallia on parannettu 
huomattavasti avoimuuden ja selkeyden 
lisäämiseksi;

Or. en

Tarkistus 18
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Lausuntoluonnos
Paragraph 7

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen havainnon, 
että keskuksen olisi pitänyt käyttää 
matkatoimistopalvelujaan koskevassa 
hankintamenettelyssä yksityiskohtaisempia 
ja tarkoituksenmukaisempia hintaan ja 
laatuun liittyviä perusteita voidakseen 
varmistaa taloudellisesti edullisimman 
sopimuksen; panee merkille keskuksen 
sitoumuksen parantaa vastaisuudessa 
laadukkaiden sopimuksentekoperusteiden 
käyttöä vastaavanlaisten palvelujen 
tapauksessa;

7. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen havainnon, 
että keskuksen olisi pitänyt käyttää 
matkatoimistopalvelujaan koskevassa 
hankintamenettelyssä yksityiskohtaisempia 
ja tarkoituksenmukaisempia hintaan ja 
laatuun liittyviä perusteita voidakseen 
varmistaa taloudellisesti edullisimman 
sopimuksen; arvostaa keskuksen 
sitoumusta parantaa vastaisuudessa 
laadukkaiden sopimuksentekoperusteiden 
käyttöä vastaavanlaisten palvelujen 
tapauksessa ja panee merkille, että 
Cedefop on jo mukauttanut kaavaa, jota 
käytetään mahdollisesti epätavallisen 
alhaisten tarjousten yksilöimiseen; 
kannustaa keskusta parantamaan julkisia 
hankintamenettelyjään entisestään ja 
varmistamaan, että soveltuvia sääntöjä 
noudatetaan täysimääräisesti ja 
hankinnat ovat kokonaistaloudellisesti 
edullisia;

Or. en

Tarkistus 19
Elena Lizzi

Lausuntoluonnos
8 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

8. on tyytyväinen siihen, että keskus 
laati toimintasuunnitelman, jonka avulla 
puututaan kaikkiin parannuskohteisiin, 
jotka komission sisäinen tarkastus määritti 
keskuksen henkilöstöhallintoa ja etiikkaa 
koskevassa tarkastuskertomuksessaan;

8. pyytää keskusta puuttumaan 
konkreettisesti ja nopeasti kaikkiin 
parannuskohteisiin, jotka komission 
sisäinen tarkastus määritti keskuksen 
henkilöstöhallintoa ja etiikkaa koskevassa 
tarkastuskertomuksessaan;

Or. it

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

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. suhtautuu myönteisesti Cedefopin 
aloitteeseen tarkistaa ja parantaa 
tulosindikaattoreitaan uusilla 
laatuindikaattoreilla, joiden avulla 
voidaan ymmärtää paremmin keskuksen 
työn ja asiantuntemuksen laatua ja 
merkitystä;

Or. en

Tarkistus 21
Guido Reil

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. suosittelee käytettävissä olevien 
tietojen perusteella, että Euroopan 
ammatillisen koulutuksen 
kehittämiskeskuksen johtajalle 
myönnetään vastuuvapaus keskuksen 
talousarvion toteuttamisesta 

9. suosittelee käytettävissä olevien 
tietojen perusteella, että Euroopan 
ammatillisen koulutuksen 
kehittämiskeskuksen johtajalle ei 
myönnetä vastuuvapautta keskuksen 
talousarvion toteuttamisesta 
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varainhoitovuonna 2018. varainhoitovuonna 2018.

Or. de

Tarkistus 22
Elena Lizzi

Lausuntoluonnos
9 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. suosittelee käytettävissä olevien 
tietojen perusteella, että Euroopan 
ammatillisen koulutuksen 
kehittämiskeskuksen johtajalle 
myönnetään vastuuvapaus keskuksen 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018.

9. suosittelee käytettävissä olevien 
tietojen perusteella, että Euroopan 
ammatillisen koulutuksen 
kehittämiskeskuksen johtajalle ei 
myönnetä vastuuvapautta keskuksen 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018.

Or. it


