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Poprawka 1
Elena Lizzi

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wyraża zadowolenie z faktu, że 
Trybunał Obrachunkowy uznał, iż 
transakcje leżące u podstaw rocznego 
sprawozdania finansowego Centrum za rok 
budżetowy 2018 są legalne i prawidłowe 
oraz że jego sytuacja finansowa na dzień 
31 grudnia 2018 r. jest przedstawiona 
rzetelnie;

1. przyjmuje do wiadomości fakt, że 
Trybunał Obrachunkowy uznał, iż 
transakcje leżące u podstaw rocznego 
sprawozdania finansowego Centrum za rok 
budżetowy 2018 są legalne i prawidłowe 
oraz że jego sytuacja finansowa na dzień 
31 grudnia 2018 r. jest przedstawiona 
rzetelnie;

Or. it

Poprawka 2
Elena Lizzi

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wyraża uznanie z powodu 
wskaźnika wykonania budżetu na 
poziomie 100 % w 2018 r. w porównaniu z 
99,95 % w 2017 r.;

2. zauważa, że wskaźnik wykonania 
budżetu jest na poziomie 100 % w 2018 r. 
w porównaniu z 99,95 % w 2017 r.;

Or. it

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

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wyraża uznanie z powodu 
wskaźnika wykonania budżetu na poziomie 

2. wyraża uznanie z powodu 
wzorowego wskaźnika wykonania budżetu 
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100 % w 2018 r. w porównaniu z 99,95 % 
w 2017 r.;

na poziomie 100 % w 2018 r. w 
porównaniu z 99,95 % w 2017 r., a także 
wskaźnika obsadzenia stanowisk w planie 
zatrudnienia na poziomie 96 %;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wyraża uznanie z powodu 
wskaźnika wykonania budżetu na poziomie 
100 % w 2018 r. w porównaniu z 99,95 % 
w 2017 r.;

2. wyraża uznanie z powodu 
wskaźnika wykonania budżetu na poziomie 
100 % w 2018 r. w porównaniu z 99,95 % 
w 2017 r.; zauważa, że ten znakomity 
wynik i wykonanie budżetu świadczą o 
tym, że Centrum z powodzeniem dąży do 
optymalnego wykorzystania zasobów;

Or. en

Poprawka 5
Elena Lizzi

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. docenia pracę Centrum na rzecz 
badań, analiz i doradztwa technicznego 
na potrzeby strategii politycznych 
dotyczących kształcenia i szkolenia 
zawodowego, kwalifikacji i umiejętności;

skreśla się

Or. it

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

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. docenia pracę Centrum na rzecz 
badań, analiz i doradztwa technicznego na 
potrzeby strategii politycznych 
dotyczących kształcenia i szkolenia 
zawodowego, kwalifikacji i umiejętności;

3. docenia stałą wysokiej jakości 
pracę Centrum na rzecz badań, analiz i 
doradztwa technicznego w celu 
wspomagania rozwoju europejskich 
strategii politycznych dotyczących uczenia 
się przez całe życie oraz kształcenia i 
szkolenia zawodowego, kwalifikacji i 
umiejętności, w szczególności dzięki 
panoramie umiejętności i jej roli we 
wspieraniu uczestników procesu 
kopenhaskiego;

Or. en

Poprawka 7
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. docenia pracę Centrum na rzecz 
badań, analiz i doradztwa technicznego na 
potrzeby strategii politycznych 
dotyczących kształcenia i szkolenia 
zawodowego, kwalifikacji i umiejętności;

3. docenia wiedzę fachową Centrum i 
jego pracę na rzecz badań, analiz i 
doradztwa technicznego na potrzeby 
strategii politycznych dotyczących 
kształcenia i szkolenia zawodowego, 
kwalifikacji i umiejętności, aby promować 
szkolenia wysokiej jakości, dostosowane 
do potrzeb rynku pracy;

Or. fr

Poprawka 8
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. docenia pracę Centrum na rzecz 
badań, analiz i doradztwa technicznego na 
potrzeby strategii politycznych 
dotyczących kształcenia i szkolenia 
zawodowego, kwalifikacji i umiejętności;

3. docenia wysokiej jakości pracę 
Centrum na rzecz badań, analiz i 
doradztwa technicznego na potrzeby 
strategii politycznych dotyczących 
kształcenia i szkolenia zawodowego, 
kwalifikacji i umiejętności; zaznacza w 
związku z tym, jak ważne jest zapewnienie 
Centrum odpowiednich zasobów 
kadrowych i finansowych 
umożliwiających wykonywanie 
powierzonych mu rosnących i 
zmieniających się zadań;

Or. en

Poprawka 9
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. docenia pracę Centrum na rzecz 
badań, analiz i doradztwa technicznego na 
potrzeby strategii politycznych 
dotyczących kształcenia i szkolenia 
zawodowego, kwalifikacji i umiejętności;

3. docenia pracę Centrum na rzecz 
badań, analiz i doradztwa technicznego na 
potrzeby strategii politycznych 
dotyczących kształcenia i szkolenia 
zawodowego, kwalifikacji i umiejętności; 
podkreśla konieczność zapewnienia 
agencjom wystarczających zasobów 
materialnych i kadrowych niezbędnych do 
właściwego wykonywania ich zadań, a 
jednocześnie zapewnienia im 
pierwszeństwa przed prywatnymi 
wykonawcami;

Or. en

Poprawka 10
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis
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Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że przejrzystość i wiedza 
obywateli o istnieniu agencji mają 
zasadnicze znaczenie dla ich 
rozliczalności demokratycznej; uważa, że 
zasadnicze znaczenie mają użyteczność i 
łatwość korzystania z zasobów i danych 
agencji; w związku z tym wzywa do oceny 
sposobu przedstawiania i udostępniania 
danych i zasobów oraz oceny, w jakim 
stopniu obywatele uważają, że dane 
można łatwo identyfikować, rozpoznawać 
i wykorzystywać; przypomina, że państwa 
członkowskie mogą podnosić świadomość 
społeczną w tym zakresie dzięki 
przygotowaniu kompleksowego planu 
dotarcia do większej liczby obywateli 
unijnych;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. z zadowoleniem przyjmuje wkład i 
know-how Centrum w sprawach takich, 
jak przedstawianie nowej wiedzy, 
udokumentowanych faktów i analiz 
politycznych, monitorowanie tendencji 
politycznych oraz działanie w charakterze 
pośrednika w przekazywaniu wiedzy o 
bardzo istotnych tematach politycznych 
obecnych w programie działań UE; 
dostrzega wysokiej jakości pracę Centrum 
nad poszczególnymi projektami, w 
szczególności nad europejskim 
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programem na rzecz umiejętności, 
programem Europass, przeglądem 
panoramy umiejętności, europejskim 
indeksem umiejętności i prognozowaniem 
zapotrzebowania na umiejętności;

Or. en

Poprawka 12
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. za wartościową uważa inicjatywę 
Centrum dotyczącą nowego elementu 
działań związanego z cyfryzacją, a w 
szczególności narzędziami internetowymi, 
przewidującą zapewnianie informacji na 
temat poszczególnych krajów i większe 
możliwości wizualizacji danych 
internetowych, jak zasoby służące 
orientacji w informacjach o rynku pracy 
lub też prognozy zapotrzebowania na 
umiejętności; w związku z tym dostrzega 
ukierunkowane kampanie marketingowe 
Centrum mające na celu 
rozpowszechnianie wiedzy o zawartości 
jego strony internetowej;

Or. en

Poprawka 13
Elena Lizzi

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. docenia współpracę Centrum z 
innymi agencjami wchodzącymi w zakres 
kompetencji Komisji Zatrudnienia i Spraw 

4. uważa, że Centrum powinno 
zwiększyć swoją wydajność w stosunkach 
z innymi agencjami wchodzącymi w zakres 
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Socjalnych; kompetencji Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych z punktu widzenia kosztów i 
zasobów;

Or. it

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. docenia współpracę Centrum z 
innymi agencjami wchodzącymi w zakres 
kompetencji Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych;

4. docenia stałe wsparcie Centrum dla 
Komisji Europejskiej, państw 
członkowskich i partnerów społecznych 
oraz jego współpracę z innymi agencjami 
wchodzącymi w zakres kompetencji 
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 
w szczególności z ETF i Eurofound; w 
związku z tym zauważa, że niedawna 
współpraca między Centrum a Eurofound 
pomogła w opracowaniu wspólnego 
projektu i prognozy zapotrzebowania na 
umiejętności dla sektora wytwórczego, co 
pokazało jakość i wartość dodaną pracy 
Centrum dla pozostałych agencji;

Or. en

Poprawka 15
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. docenia współpracę Centrum z 
innymi agencjami wchodzącymi w zakres 
kompetencji Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych;

4. docenia współpracę Centrum z 
innymi agencjami wchodzącymi w zakres 
kompetencji Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych w ramach sieci na rzecz 
rozwoju efektywności agencji UE i poza tą 
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siecią, co pozwala na tworzenie synergii 
oraz wymianę pomysłów i najlepszych 
praktyk, a także służy osiągnięciu bardziej 
zrównoważonego zarządzania, poprawie 
efektywności, obniżeniu kosztów i 
zapewnieniu ich większej spójności; 
podkreśla konieczność poprawy 
współpracy między agencjami a 
instytucjami UE, przy unikaniu 
eksternalizacji usług, które mogą być 
świadczone przez agencje;

Or. en

Poprawka 16
Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. docenia współpracę Centrum z 
innymi agencjami wchodzącymi w zakres 
kompetencji Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych;

4. docenia współpracę Centrum z 
innymi agencjami wchodzącymi w zakres 
kompetencji Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych oraz dobre praktyki między 
Centrum a tymi agencjami; wzywa do 
dalszego wykorzystywania synergii między 
agencjami, tak aby wzmocnić ich 
komplementarność i skuteczność;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. ubolewa, że Trybunał stwierdził 
uchybienia w dwóch procedurach 
rekrutacyjnych, które to uchybienia 

5. ubolewa, że Trybunał stwierdził 
uchybienia w dwóch procedurach 
rekrutacyjnych, które to uchybienia 
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podważyły zasady przejrzystości i równego 
traktowania kandydatów; na podstawie 
odpowiedzi Centrum zauważa, że dokonało 
ono już przeglądu procedury związanej z 
konfliktem interesów i podejmuje środki w 
celu usprawnienia procedur rekrutacyjnych 
oraz zapewnienia, by przedłużanie 
ważności listy rezerwowej odbywało się 
zgodnie z przepisami;

podważyły zasady przejrzystości i równego 
traktowania kandydatów; dostrzega 
jednak, że Centrum dokonało już 
przeglądu procedury związanej z 
konfliktem interesów i prowadzi 
gruntowne działania w celu ogólnego 
usprawnienia procedur rekrutacyjnych oraz 
zapewnienia, by przedłużanie ważności 
listy rezerwowej odbywało się zgodnie z 
przepisami, a także by przeglądowi 
poddano metody punktacji i 
dokumentowanie całego procesu 
rekrutacji; w związku z tym zauważa, że 
wzór ogłoszenia o naborze znacznie 
ulepszono w celu wprowadzenia kryteriów 
dotyczących zwiększonej przejrzystości i 
jasności;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. odnotowuje spostrzeżenie 
Trybunału, że w ramach procedury 
udzielenia zamówienia na świadczenie 
usług przez biuro podróży Centrum 
powinno było zastosować bardziej 
precyzyjne i adekwatne kryteria dotyczące 
ceny i jakości, by zagwarantować, że 
umowa zapewni najlepszy stosunek 
wartości do ceny; odnotowuje, że Centrum 
zobowiązało się do poprawy stosowania w 
przyszłości jakościowych kryteriów 
udzielania zamówień w odniesieniu do 
podobnych usług;

7. odnotowuje spostrzeżenie 
Trybunału, że w ramach procedury 
udzielenia zamówienia na świadczenie 
usług przez biuro podróży Centrum 
powinno było zastosować bardziej 
precyzyjne i adekwatne kryteria dotyczące 
ceny i jakości, by zagwarantować, że 
umowa zapewni najlepszy stosunek 
wartości do ceny; wyraża uznanie w 
związku z tym, że Centrum zobowiązało się 
do poprawy stosowania w przyszłości 
jakościowych kryteriów udzielania 
zamówień w odniesieniu do podobnych 
usług, oraz dostrzega, że już dostosowało 
ono formułę stosowaną do identyfikacji 
potencjalnych rażąco niskich ofert; 
zachęca Centrum, by udoskonaliło swoje 
postępowania o udzielenie zamówienia, 
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tak aby zapewnić pełną zgodność z 
obowiązującymi przepisami i najlepszy 
stosunek wartości do ceny;

Or. en

Poprawka 19
Elena Lizzi

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Centrum opracowało plan działania 
dotyczący wszystkich obszarów 
wymagających poprawy wskazanych przez 
Służbę Audytu Wewnętrznego Komisji w 
sprawozdaniu na temat zarządzania 
zasobami kadrowymi i etyki w Centrum;

8. wzywa Centrum do podjęcia 
szybkich i konkretnych działań we 
wszystkich obszarach wymagających 
poprawy wskazanych przez Służbę Audytu 
Wewnętrznego Komisji w sprawozdaniu 
na temat zarządzania zasobami kadrowymi 
i etyki w Centrum;

Or. it

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

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywę Centrum dotyczącą przeglądu i 
poprawy wskaźników wykonania przy 
wykorzystaniu nowych wskaźników 
jakości umożliwiających lepsze 
zrozumienie jakości i istotności pracy i 
wiedzy specjalistycznej Centrum;

Or. en
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Poprawka 21
Guido Reil

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. na podstawie dostępnych danych 
zaleca udzielenie dyrektorowi 
wykonawczemu Europejskiego Centrum 
Rozwoju Kształcenia Zawodowego 
absolutorium z wykonania budżetu 
Centrum za rok budżetowy 2018.

9. na podstawie dostępnych danych 
zaleca, by nie udzielać dyrektorowi 
wykonawczemu Europejskiego Centrum 
Rozwoju Kształcenia Zawodowego 
absolutorium z wykonania budżetu 
Centrum za rok budżetowy 2018.

Or. de

Poprawka 22
Elena Lizzi

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. na podstawie dostępnych danych 
zaleca udzielenie dyrektorowi 
wykonawczemu Europejskiego Centrum 
Rozwoju Kształcenia Zawodowego 
absolutorium z wykonania budżetu 
Centrum za rok budżetowy 2018.

9. na podstawie dostępnych danych 
zaleca, by nie udzielać dyrektorowi 
wykonawczemu Europejskiego Centrum 
Rozwoju Kształcenia Zawodowego 
absolutorium z wykonania budżetu 
Centrum za rok budżetowy 2018.

Or. it


