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Módosítás 1
Elena Lizzi

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megelégedettségének ad hangot 
azzal kapcsolatban, hogy a központ 2018. 
évi pénzügyi évre vonatkozó éves 
beszámolójának alapjául szolgáló 
ügyleteket a Számvevőszék jogszerűnek és 
szabályszerűnek ítélte, és kijelentette, hogy 
a központ valósághűen számolt be 2018. 
december 31-i pénzügyi helyzetéről;

1. tudomásul veszi, hogy a központ 
2018. évi pénzügyi évre vonatkozó éves 
beszámolójának alapjául szolgáló 
ügyleteket a Számvevőszék jogszerűnek és 
szabályszerűnek ítélte, és kijelentette, hogy 
a központ valósághűen számolt be 2018. 
december 31-i pénzügyi helyzetéről;

Or. it

Módosítás 2
Elena Lizzi

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. helyesli a 2018. évi költségvetés 
100 %-os végrehajtási arányát, összevetve 
a 2017. évi 99,95 %-os aránnyal;

2. tudomásul veszi a 2018. évi 
költségvetés 100 %-os végrehajtási 
arányát, összevetve a 2017. évi 99,95 %-os 
aránnyal;

Or. it

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

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. helyesli a 2018. évi költségvetés 
100 %-os végrehajtási arányát, összevetve 

2. helyesli a 2018. évi költségvetés 
kiváló, 100 %-os végrehajtási arányát, 
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a 2017. évi 99,95 %-os aránnyal; összevetve a 2017. évi 99,95 %-os 
aránnyal, továbbá helyesli a létszámterv 96 
%-os betöltöttségi arányát;

Or. en

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

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. helyesli a 2018. évi költségvetés 
100 %-os végrehajtási arányát, összevetve 
a 2017. évi 99,95 %-os aránnyal;

2. helyesli a 2018. évi költségvetés 
100 %-os végrehajtási arányát, összevetve 
a 2017. évi 99,95 %-os aránnyal; 
megjegyzi, hogy ez a kivételes eredmény és 
a költségvetés végrehajtása jól mutatja a 
központ az erőforrások optimális 
felhasználására irányuló sikeres 
erőfeszítését;

Or. en

Módosítás 5
Elena Lizzi

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. nagyra értékeli a központ arra 
irányuló munkáját, hogy kutatásokat, 
elemzéseket és technikai tanácsadást 
nyújtson a szakoktatási és szakképzési, 
valamint a képesítésekre és készségekre 
vonatkozó szakpolitikák terén;

törölve

Or. it
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Módosítás 6
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. nagyra értékeli a központ arra 
irányuló munkáját, hogy kutatásokat, 
elemzéseket és technikai tanácsadást 
nyújtson a szakoktatási és szakképzési, 
valamint a képesítésekre és készségekre 
vonatkozó szakpolitikák terén;

3. nagyra értékeli a központ 
folyamatos kiváló munkáját, a kutatásokat, 
elemzéseket és technikai tanácsadást, 
amelyek célja az egész életen át tartó 
tanulásra és a szakképzésre vonatkozó 
uniós szakpolitikák kidolgozásának 
támogatása, különösen a „készségkörkép” 
révén, továbbá a központ a koppenhágai 
folyamat résztvevőinek támogatásában 
betöltött szerepe által;

Or. en

Módosítás 7
Anne Sander

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. nagyra értékeli a központ arra 
irányuló munkáját, hogy kutatásokat, 
elemzéseket és technikai tanácsadást 
nyújtson a szakoktatási és szakképzési, 
valamint a képesítésekre és készségekre 
vonatkozó szakpolitikák terén;

3. nagyra értékeli a központ arra 
irányuló szakértelmét és munkáját, hogy 
kutatásokat, elemzéseket és technikai 
tanácsadást nyújtson a szakoktatási és 
szakképzési, valamint a képesítésekre és 
készségekre vonatkozó szakpolitikák terén, 
azzal a céllal, hogy a munkaerőpiac 
igényeihez igazodó, minőségi képzést 
előmozdítsa;

Or. fr

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

Véleménytervezet Módosítás

3. nagyra értékeli a központ arra 
irányuló munkáját, hogy kutatásokat, 
elemzéseket és technikai tanácsadást 
nyújtson a szakoktatási és szakképzési, 
valamint a képesítésekre és készségekre 
vonatkozó szakpolitikák terén;

3. nagyra értékeli a központ arra 
irányuló kiváló munkáját, hogy 
kutatásokat, elemzéseket és technikai 
tanácsadást nyújtson a szakoktatási és 
szakképzési, valamint a képesítésekre és 
készségekre vonatkozó szakpolitikák terén; 
ennek érdekében hangsúlyozza, hogy 
fontos biztosítani a megfelelő személyzeti 
és pénzügyi erőforrásokat, amelyek 
lehetővé teszik a Cedefop számára 
folyamatosan bővülő és változó 
feladatkörének végrehajtását;

Or. en

Módosítás 9
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. nagyra értékeli a központ arra 
irányuló munkáját, hogy kutatásokat, 
elemzéseket és technikai tanácsadást 
nyújtson a szakoktatási és szakképzési, 
valamint a képesítésekre és készségekre 
vonatkozó szakpolitikák terén;

3. nagyra értékeli a központ arra 
irányuló munkáját, hogy kutatásokat, 
elemzéseket és technikai tanácsadást 
nyújtson a szakoktatási és szakképzési, 
valamint a képesítésekre és készségekre 
vonatkozó szakpolitikák terén; 
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 10
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Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3 a. kiemeli, hogy demokratikus 
elszámoltathatóságukhoz elengedhetetlen 
az átláthatóság és az, hogy a polgárok 
tisztában legyenek az ügynökségek 
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 felhívhatják a 
közvélemény figyelmét egy olyan átfogó 
terv kidolgozása révén, amelynek célja 
több uniós polgár elérése;

Or. en

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

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. üdvözli a Cedefop hozzájárulását 
és szakértelmét az új ismeretek, 
bizonyítékok és szakpolitikai elemzések 
biztosítása, a politikai trendek nyomon 
követése, valamint az uniós napirenden 
szereplő, rendkívül fontos szakpolitikai 
témákkal kapcsolatos tudásközvetítői 
tevékenység terén; elismeri a központ által 
a különböző projektek, különösen az 
európai készségfejlesztési program, az 
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Europass, a „készségkörkép” 
felülvizsgálata, valamint az európai 
készségindex és készség-előrejelzés terén 
végzett minőségi munkát;

Or. en

Módosítás 12
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. figyelemreméltónak tartja a 
Cedefop kezdeményezését a digitalizáció 
új ágáról, és különösen annak online 
eszközeiről, amely országspecifikus 
információkat nyújt és javítja az online 
adatok, például a munkaerő-piaci 
információkra vagy a készség-
előrejelzésekre vonatkozó iránymutatások  
megjelenítési lehetőségeit; elismeri e 
célból a Cedefop célzott 
marketingkampányait, amelyek célja, 
hogy felhívják a figyelmet a Cedefop 
weboldalának tartalmára;

Or. en

Módosítás 13
Elena Lizzi

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. nagyra értékeli a központnak a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 
hatáskörébe tartozó más ügynökségekkel 
való együttműködését;

4. úgy véli, hogy a költségek és 
források tekintetében a központnak 
hatékonyabban kellene együttműködnie a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 
hatáskörébe tartozó más ügynökségekkel;
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Or. it

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

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. nagyra értékeli a központnak a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 
hatáskörébe tartozó más ügynökségekkel 
való együttműködését;

4. nagyra értékeli, hogy a központ 
folyamatosan támogatja az Európai 
Bizottságot, a tagállamokat és a szociális 
partnereket, valamint hogy együttműködik 
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 
hatáskörébe tartozó más ügynökségekkel, 
különösen az ETF-fel és az 
Eurofounddal; e tekintetben megjegyzi, 
hogy a Cedefop és az Eurofound közötti 
közelmúltbeli együttműködés segített a 
feldolgozóiparra vonatkozó közös projekt 
és készség-előrejelzés kidolgozásában, 
amely bizonyította a Cedefop által a többi 
ügynökség számára végzett munka 
minőségét és hozzáadott értékét;

Or. en

Módosítás 15
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. nagyra értékeli a központnak a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 
hatáskörébe tartozó más ügynökségekkel 
való együttműködését;

4. nagyra értékeli a központnak a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 
hatáskörébe tartozó más ügynökségekkel 
való együttműködését az uniós 
ügynökségek teljesítményjavítási 
hálózatának keretén belül és azon túl, 
lehetővé téve szinergiák kialakítását, 
valamint ötletek és bevált gyakorlatok 
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megosztását, és amelynek célja az 
irányítás kiegyensúlyozottabbá tétele, a 
hatékonyság növelése, a költségek 
csökkentése és az ügynökségek közötti 
nagyobb összhang megvalósítása; 
hangsúlyozza, hogy javítani kell az 
ügynökségek és az uniós intézmények 
közötti együttműködést, elkerülve az 
általuk nyújtható szolgáltatások 
kiszervezését;

Or. en

Módosítás 16
Anne Sander

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. nagyra értékeli a központnak a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 
hatáskörébe tartozó más ügynökségekkel 
való együttműködését;

4. nagyra értékeli a központnak a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 
hatáskörébe tartozó más ügynökségekkel 
való együttműködését és bevált 
gyakorlatait; felszólít a szinergiák további 
kihasználására az ügynökségek között 
egymást kiegészítő jellegük és 
hatékonyságuk javítása érdekében;

Or. fr

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

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. sajnálattal állapítja meg, hogy a 
Számvevőszék két személyzetfelvételi 
eljárás során hiányosságokat tárt fel, 
amelyek aláássák az átláthatóság és a 

5. sajnálattal állapítja meg, hogy a 
Számvevőszék két személyzetfelvételi 
eljárás során hiányosságokat tárt fel, 
amelyek aláássák az átláthatóság és a 
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pályázókkal szembeni egyenlő bánásmód 
elvét; a központ válasza alapján 
megállapítja, hogy a központ már 
felülvizsgálta összeférhetetlenségi 
eljárását, és lépéseket tett a kiválasztási 
eljárások javítása és annak biztosítása 
érdekében, hogy a tartaléklistát 
rendszeresen meghosszabbítsák;

pályázókkal szembeni egyenlő bánásmód 
elvét; elismeri azonban, hogy a Cedefop 
már felülvizsgálta összeférhetetlenségi 
eljárását, és alapos folyamaton ment 
keresztül a kiválasztási eljárások általános 
javítása és annak biztosítása terén, hogy a 
tartaléklistát rendszeresen 
meghosszabbítsák, valamint hogy a teljes 
kiválasztási folyamatra vonatkozó 
pontozási módszereket és dokumentációt 
felülvizsgálják; e tekintetben megjegyzi, 
hogy a fokozott átláthatóság és 
egyértelműség biztosításával jelentősen 
javult az álláshirdetési modell;

Or. en

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

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. tudomásul veszi a Számvevőszék 
azon észrevételét, hogy az utazási irodák 
szolgáltatásaira vonatkozó közbeszerzési 
eljárás során a központnak részletesebb és 
megfelelőbb kritériumokat kellett volna 
alkalmaznia az árra és a minőségre 
vonatkozóan a legjobb ár-érték arány 
biztosítása érdekében; tudomásul veszi a 
központ azon kötelezettségvállalását, hogy 
a jövőben javítja a hasonló szolgáltatásokra 
vonatkozó minőségi odaítélési kritériumok 
alkalmazását;

7. tudomásul veszi a Számvevőszék 
azon észrevételét, hogy az utazási irodák 
szolgáltatásaira vonatkozó közbeszerzési 
eljárás során a központnak részletesebb és 
megfelelőbb kritériumokat kellett volna 
alkalmaznia az árra és a minőségre 
vonatkozóan a legjobb ár-érték arány 
biztosítása érdekében; elismerését fejezi ki 
a központ azon kötelezettségvállalásával 
kapcsolatban, hogy a jövőben javítsa a 
hasonló szolgáltatásokra vonatkozó 
minőségi odaítélési kritériumok 
alkalmazását, és elismeri, hogy a Cedefop 
már kiigazította a potenciálisan 
rendellenesen alacsony összegű ajánlatok 
azonosítására használt képletet; ösztönzi a 
központot, hogy javítsa tovább 
közbeszerzési eljárásait, és biztosítsa a 
közbeszerzések teljes körű 
szabályszerűségét és legjobb értékarányát;
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Or. en

Módosítás 19
Elena Lizzi

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. üdvözli, hogy a központ cselekvési 
tervet dolgozott ki a Bizottság Belső 
Ellenőrzési Szolgálata által az 
„Emberierőforrás-gazdálkodás és etika a 
CEDEFOP-ban” című ellenőrzési 
jelentésben azonosított valamennyi 
javításra szoruló terület kezelésére;

8. felhívja a központot, hogy konkrét 
lépésekkel és mihamarabb kezelje a 
Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata által 
az „Emberierőforrás-gazdálkodás és etika a 
CEDEFOP-ban” című ellenőrzési 
jelentésben azonosított valamennyi 
javításra szoruló területet;

Or. it

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

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. üdvözli a Cedefop azon 
kezdeményezését, hogy olyan új minőségi 
mutatókkal vizsgálja felül és javítja a 
teljesítménymutatókat, amelyek lehetővé 
teszik a központ munkája és szakértelme 
minőségének és relevanciájának jobb 
megértését;

Or. en

Módosítás 21
Guido Reil

Véleménytervezet
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9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. a rendelkezésre álló információk 
alapján azt javasolja, hogy adják meg a 
mentesítést az Európai 
Szakképzésfejlesztési Központ ügyvezető 
igazgatójának a központ 2018. évi 
pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozóan.

9. a rendelkezésre álló információk 
alapján azt javasolja, hogy ne adják meg a 
mentesítést az Európai 
Szakképzésfejlesztési Központ ügyvezető 
igazgatójának a központ 2018. évi 
pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozóan.
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9. a rendelkezésre álló információk 
alapján azt javasolja, hogy adják meg a 
mentesítést az Európai 
Szakképzésfejlesztési Központ ügyvezető 
igazgatójának a központ 2018. évi 
pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozóan.

9. a rendelkezésre álló információk 
alapján azt javasolja, hogy ne adják meg a 
mentesítést az Európai 
Szakképzésfejlesztési Központ ügyvezető 
igazgatójának a központ 2018. évi 
pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozóan.

Or. it


