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Grozījums Nr. 1
Elena Lizzi

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž gandarījumu par to, ka 
Revīzijas palāta ir atzinusi Centra 
2018. finanšu gada pārskatiem pakārtotos 
darījumus par likumīgiem un pareiziem un 
ka ir patiesi atspoguļots Centra finanšu 
stāvoklis 2018. gada 31. decembrī;

1. ņem vērā to, ka Revīzijas palāta ir 
atzinusi Centra 2018. finanšu gada 
pārskatiem pakārtotos darījumus par 
likumīgiem un pareiziem un ka ir patiesi 
atspoguļots Centra finanšu stāvoklis 
2018. gada 31. decembrī;

Or. it

Grozījums Nr. 2
Elena Lizzi

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gadā 
budžeta izpildes līmenis bija 100 % 
salīdzinājumā ar 99,95 % 2017. gadā;

2. konstatē, ka 2018. gadā budžeta 
izpildes līmenis bija 100 % salīdzinājumā 
ar 99,95 % 2017. gadā;

Or. it

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

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gadā 
budžeta izpildes līmenis bija 100 % 
salīdzinājumā ar 99,95 % 2017. gadā;

2. atzinīgi vērtē priekšzīmīgo 
2018. gada budžeta izpildes līmeni 100 % 
apmērā salīdzinājumā ar 99,95 % 
2017. gadā un aizpildīto štata vietu augsto 
līmeni 96 % apmērā;
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Or. en

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

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gadā 
budžeta izpildes līmenis bija 100 % 
salīdzinājumā ar 99,95 % 2017. gadā;

2. atzinīgi vērtē to, ka 2018. gadā 
budžeta izpildes līmenis bija 100 % 
salīdzinājumā ar 99,95 % 2017. gadā; 
norāda, ka šis ārkārtējais rezultāts un 
budžeta izpilde liecina par Centra 
sekmīgajiem centieniem, kas vērsti uz 
resursu optimālu izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Elena Lizzi

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē Centra darbu 
pētniecības, analīžu un tehnisko 
konsultāciju nodrošināšanā profesionālās 
izglītības un apmācības (PIA), 
kvalifikācijas un prasmju politikas jomā;

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 6
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē Centra darbu 
pētniecības, analīžu un tehnisko 
konsultāciju nodrošināšanā profesionālās 
izglītības un apmācības (PIA), 
kvalifikācijas un prasmju politikas jomā;

3. atzinīgi vērtē Centra nepārtraukto 
kvalitatīvo darbu pētniecības, analīžu un 
tehnisko konsultāciju nodrošināšanā, lai 
palīdzētu attīstīt Eiropas mūžizglītību un 
profesionālo izglītību un apmācību (PIA), 
kvalifikācijas un prasmju politiku, jo īpaši, 
izmantojot prasmju panorāmu un tās 
lomu Kopenhāgenas procesa dalībnieku 
atbalstīšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Anne Sander

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē Centra darbu 
pētniecības, analīžu un tehnisko 
konsultāciju nodrošināšanā profesionālās 
izglītības un apmācības (PIA), 
kvalifikācijas un prasmju politikas jomā;

3. atzinīgi vērtē Centra zināšanas un 
darbu pētniecības, analīžu un tehnisko 
konsultāciju nodrošināšanā profesionālās 
izglītības un apmācības (PIA), 
kvalifikācijas un prasmju politikas jomā, 
lai veicinātu kvalitatīvu apmācību, kas ir 
pielāgota darba tirgus vajadzībām;

Or. fr

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

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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3. atzinīgi vērtē Centra darbu 
pētniecības, analīžu un tehnisko 
konsultāciju nodrošināšanā profesionālās 
izglītības un apmācības (PIA), 
kvalifikācijas un prasmju politikas jomā;

3. atzinīgi vērtē Centra kvalitatīvo 
darbu pētniecības, analīžu un tehnisko 
konsultāciju nodrošināšanā profesionālās 
izglītības un apmācības (PIA), 
kvalifikācijas un prasmju politikas jomā; 
šajā sakarībā uzsver, ka ir svarīgi 
nodrošināt atbilstošus cilvēkresursus un 
finanšu resursus, lai Cedefop varētu veikt 
savus mainīgos uzdevumus, kuru skaits 
arvien pieaug;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē Centra darbu 
pētniecības, analīžu un tehnisko 
konsultāciju nodrošināšanā profesionālās 
izglītības un apmācības (PIA), 
kvalifikācijas un prasmju politikas jomā;

3. atzinīgi vērtē Centra darbu 
pētniecības, analīžu un tehnisko 
konsultāciju nodrošināšanā profesionālās 
izglītības un apmācības (PIA), 
kvalifikācijas un prasmju politikas jomā; 
uzsver nepieciešamību nodrošināt 
aģentūrām pietiekamus materiālos 
resursus un cilvēkresursus, lai tās varētu 
pienācīgi pildīt savus uzdevumus, 
vienlaikus nodrošinot aģentūru pārākumu 
pār privātiem līgumslēdzējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka pārredzamība un 
iedzīvotāju informētība par aģentūru 
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pastāvēšanu ir būtiska to demokrātiskajai 
pārskatatbildībai; uzskata, ka ārkārtīgi 
svarīga ir aģentūru resursu un datu 
izmantojamība un viegla izmantošana; 
tādēļ aicina novērtēt, kā pašlaik tiek 
sniegti un darīti pieejami dati un resursi, 
kā arī to, cik lielā mērā iedzīvotāji tos var 
viegli identificēt, atpazīt un izmantot; 
atgādina, ka dalībvalstis var palielināt 
sabiedrības informētību par šo jautājumu, 
izstrādājot visaptverošu plānu, lai 
uzrunātu vairāk Savienības pilsoņu;

Or. en

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

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atzinīgi vērtē Cedefop ieguldījumu 
un zinātību, sniedzot jaunas zināšanas, 
pierādījumus un politikas analīzi, 
uzraugot politikas tendences un veicot 
zināšanu starpnieka funkcijas attiecībā uz 
ļoti svarīgām politikas tēmām ES darba 
kārtībā; pieņem zināšanai Centra 
kvalitatīvo darbu saistībā ar dažādiem 
projektiem, jo īpaši jauno Prasmju 
programmu Eiropai, Europass, ES 
prasmju panorāmas pārskatīšanu, 
Eiropas prasmju indeksu un prasmju 
prognozēm;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka ir jāuzsver Cedefop 
iniciatīva par jaunu digitalizācijas sadaļu 
un jo īpaši par tā tiešsaistes rīkiem, kas 
sniedz informāciju par konkrētām valstīm 
un uzlabo tiešsaistes datu vizualizācijas 
iespējas, piemēram, par konsultāciju 
resursiem attiecībā uz darba tirgus 
informāciju vai prasmju prognozēm; šajā 
nolūkā atzīst Cedefop mērķtiecīgās 
mārketinga kampaņas, lai palielinātu 
informētību par tā tīmekļa vietnes saturu;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Elena Lizzi

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē Centra sadarbību ar 
citām aģentūrām, kas ir Nodarbinātības un 
sociālo lietu komitejas kompetencē;

4. uzskata, ka ir nepieciešams padarīt 
Centru izmaksu un resursu ziņā 
efektīvāku kopā ar citām aģentūrām, kas ir 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas 
kompetencē;

Or. it

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

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē Centra sadarbību ar 
citām aģentūrām, kas ir Nodarbinātības un 
sociālo lietu komitejas kompetencē;

4. atzinīgi vērtē Centra pastāvīgo 
atbalstu Eiropas Komisijai, dalībvalstīm 
un sociālajiem partneriem un tā sadarbību 
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ar citām aģentūrām, kas ir Nodarbinātības 
un sociālo lietu komitejas kompetencē, un 
jo īpaši ar ETF un Eurofound; šajā 
sakarībā norāda uz to, ka nesenā Cedefop 
un Eurofound sadarbība ir palīdzējusi 
izstrādāt kopīgu projektu un prasmju 
prognozes ražošanas nozarei, kas liecina 
par Cedefop darba kvalitāti un pievienoto 
vērtību citām aģentūrām;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē Centra sadarbību ar 
citām aģentūrām, kas ir Nodarbinātības un 
sociālo lietu komitejas kompetencē;

4. atzinīgi vērtē Centra sadarbību ar 
citām ES aģentūrām, kas ir Nodarbinātības 
un sociālo lietu komitejas kompetencē, gan 
ES aģentūru snieguma attīstības tīklā, 
gan ārpus tā, jo šāda sadarbība ļauj veidot 
sinerģiju un apmainīties ar idejām un 
labāko praksi un panākt sabalansētāku 
pārvaldību, uzlabot efektivitāti, samazināt 
izmaksas un nodrošināt lielāku minēto 
aģentūru saskaņotību; uzsver 
nepieciešamību uzlabot sadarbību starp 
aģentūrām un ES iestādēm, izvairoties no 
ārpakalpojumu izmantošanas gadījumos, 
kad attiecīgos pakalpojumus var sniegt ES 
iestādes;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Anne Sander

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. atzinīgi vērtē Centra sadarbību ar 
citām aģentūrām, kas ir Nodarbinātības un 
sociālo lietu komitejas kompetencē;

4. atzinīgi vērtē Centra sadarbību un 
paraugpraksi ar citām aģentūrām, kas ir 
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas 
kompetencē; prasa turpināt sinerģijas 
izmantošanu starp aģentūrām, lai 
uzlabotu to papildināmību un efektivitāti;

Or. fr

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

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ar nožēlu konstatē, ka Revīzijas 
palāta ir atklājusi trūkumus divās darbā 
pieņemšanas procedūrās, kuri apdraud 
pārredzamības principu un principu, kas 
paredz vienlīdzīgu attieksmi pret 
kandidātiem; pēc iepazīšanās ar Centra 
atbildi pieņem zināšanai, ka tas jau ir 
pārskatījis savu interešu konfliktu 
procedūru un veic pasākumus, lai uzlabotu 
atlases procedūras un nodrošinātu, ka 
rezerves sarakstu termiņi tiek pagarināti 
regulāri;

5. ar nožēlu konstatē, ka Revīzijas 
palāta ir atklājusi trūkumus divās darbā 
pieņemšanas procedūrās, kuri apdraud 
pārredzamības principu un principu, kas 
paredz vienlīdzīgu attieksmi pret 
kandidātiem; tomēr atzīst, ka Cedefop jau 
ir pārskatījis savu interešu konfliktu 
procedūru un īsteno rūpīgu procesu, lai 
uzlabotu atlases procedūras kopumā un 
nodrošinātu to, ka rezerves sarakstu termiņi 
tiek pagarināti regulāri un ka tiek 
pārskatītas punktu piešķiršanas metodes 
un visa atlases procesa dokumentēšana; 
šajā sakarībā norāda, ka paziņojuma par 
vakanci modelis ir būtiski uzlabots, lai 
nodrošinātu augstākus pārredzamības un 
skaidrības kritērijus;

Or. en

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

Atzinuma projekts
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7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. norāda uz Revīzijas palātas 
konstatējumu, ka ceļojumu aģentūras 
pakalpojumu iepirkuma procedūrā Centram 
būtu vajadzējis izmantot detalizētākus un 
piemērotākus cenas un kvalitātes 
novērtēšanas kritērijus, lai nodrošinātu 
visrentablāko līgumu; pieņem zināšanai 
Centra apņemšanos turpmāk uzlabot 
kvalitātes kritēriju piemērošanu līdzīgiem 
pakalpojumiem;

7. norāda uz Revīzijas palātas 
konstatējumu, ka ceļojumu aģentūras 
pakalpojumu iepirkuma procedūrā Centram 
būtu vajadzējis izmantot detalizētākus un 
piemērotākus cenas un kvalitātes 
novērtēšanas kritērijus, lai nodrošinātu 
visrentablāko līgumu; atzinīgi vērtē Centra 
apņemšanos turpmāk uzlabot kvalitātes 
kritēriju piemērošanu līdzīgiem 
pakalpojumiem un pieņem zināšanai to, 
ka Cedefop jau ir pielāgojis formulu, ko 
izmanto, lai identificētu potenciāli 
nepamatoti lētus piedāvājumus; mudina 
Centru turpināt uzlabot savas publiskā 
iepirkuma procedūras, nodrošinot pilnīgu 
atbilstību piemērojamajiem noteikumiem 
un ieguldīto līdzekļu maksimālas atdeves 
principam;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Elena Lizzi

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atzinīgi vērtē to, ka Centrs ir 
sagatavojis rīcības plānu, lai veiktu 
uzlabojumus visās jomās, kuras Komisijas 
Iekšējās revīzijas dienests norādījis savā 
revīzijas ziņojumā “Cilvēkresursu 
pārvaldība un ētika Eiropas Profesionālās 
izglītības attīstības centrā”;

8. aicina Centru steidzami veikt 
konkrētus uzlabojumus visās jomās, kuras 
Komisijas Iekšējās revīzijas dienests 
norādījis savā revīzijas ziņojumā 
“Cilvēkresursu pārvaldība un ētika Eiropas 
Profesionālās izglītības attīstības centrā”;

Or. it

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

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a atzinīgi vērtē Cedefop iniciatīvu 
pārskatīt un uzlabot savus darbības 
rādītājus, lai ar jaunajiem kvalitātes 
rādītājiem varētu labāk izprast Centra 
darba un zināšanu kvalitāti un atbilstību;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Guido Reil

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. pamatojoties uz pieejamo 
informāciju, iesaka sniegt Eiropas 
Profesionālās izglītības attīstības centra 
izpilddirektoram apstiprinājumu par Centra 
2018. finanšu gada budžeta izpildi.

9. pamatojoties uz pieejamo 
informāciju, iesaka nesniegt Eiropas 
Profesionālās izglītības attīstības centra 
izpilddirektoram apstiprinājumu par Centra 
2018. finanšu gada budžeta izpildi.

Or. de

Grozījums Nr. 22
Elena Lizzi

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. pamatojoties uz pieejamo 
informāciju, iesaka sniegt Eiropas 
Profesionālās izglītības attīstības centra 
izpilddirektoram apstiprinājumu par Centra 
2018. finanšu gada budžeta izpildi.

9. pamatojoties uz pieejamo 
informāciju, iesaka nesniegt Eiropas 
Profesionālās izglītības attīstības centra 
izpilddirektoram apstiprinājumu par Centra 
2018. finanšu gada budžeta izpildi.
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Or. it


