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Pozmeňujúci návrh 1
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyjadruje spokojnosť s tým, že 
Dvor audítorov vyhlásil, že operácie 
súvisiace s ročnou účtovnou závierkou 
strediska za rozpočtový rok 2018 sú 
zákonné a riadne a že jeho finančná 
situácia k 31. decembru 2018 je náležite 
vyjadrená;

1. berie na vedomie, že Dvor 
audítorov vyhlásil, že operácie súvisiace s 
ročnou účtovnou závierkou strediska za 
rozpočtový rok 2018 sú zákonné a správne 
a že jeho finančná situácia k 31. decembru 
2018 je náležite vyjadrená;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 2
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzdvihuje mieru plnenia rozpočtu 
na úrovni 100 % v roku 2018 v porovnaní s 
úrovňou 99,95 % v roku 2017;

2. poznamenáva, že miera plnenia 
rozpočtu bola v roku 2018 na úrovni 100 
% v porovnaní s úrovňou 99,95 % v roku 
2017;

Or. it

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

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzdvihuje mieru plnenia rozpočtu 
na úrovni 100 % v roku 2018 v porovnaní s 
úrovňou 99,95 % v roku 2017;

2. vyzdvihuje príkladnú mieru 
plnenia rozpočtu na úrovni 100 % v roku 
2018 v porovnaní s 99,95 % v roku 2017 a 
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96 % mieru obsadenia pracovných miest 
podľa plánu pracovných miest;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyzdvihuje mieru plnenia rozpočtu 
na úrovni 100 % v roku 2018 v porovnaní s 
úrovňou 99,95 % v roku 2017;

2. vyzdvihuje mieru plnenia rozpočtu 
na úrovni 100 % v roku 2018 v porovnaní s 
úrovňou 99,95 % v roku 2017; konštatuje, 
že tento výnimočný výsledok a plnenie 
rozpočtu dokazujú úspešné snahy 
strediska o optimálne využívanie zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. oceňuje prácu strediska pri 
zabezpečovaní výskumu, analýz a 
technického poradenstva v oblasti politík 
odborného vzdelávania a prípravy (OVP), 
kvalifikácií a zručností;

vypúšťa sa

Or. it

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

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. oceňuje prácu strediska pri 
zabezpečovaní výskumu, analýz a 
technického poradenstva v oblasti politík 
odborného vzdelávania a prípravy (OVP), 
kvalifikácií a zručností;

3. oceňuje pretrvávajúcu kvalitnú 
prácu strediska pri zabezpečovaní 
výskumu, analýz a technického 
poradenstva, ktoré napomáhajú rozvoj v 
oblasti európskeho celoživotného 
vzdelávania a politík odborného 
vzdelávania a prípravy (OVP), kvalifikácií 
a zručností, a to najmä prostredníctvom 
Panorámy zručností EÚ a úlohy, ktorú 
zohráva pri podpore strán zúčastňujúcich 
sa na kodanskom procese;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. oceňuje prácu strediska pri 
zabezpečovaní výskumu, analýz a 
technického poradenstva v oblasti politík 
odborného vzdelávania a prípravy (OVP), 
kvalifikácií a zručností;

3. oceňuje odbornosť a prácu 
strediska pri zabezpečovaní výskumu, 
analýz a technického poradenstva v oblasti 
politík odborného vzdelávania a prípravy 
(OVP), kvalifikácií a zručností, ktoré sa 
zameriavajú na podporu kvalitného 
vzdelávania odzrkadľujúceho potreby 
trhu práce;

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. oceňuje prácu strediska pri 
zabezpečovaní výskumu, analýz a 
technického poradenstva v oblasti politík 
odborného vzdelávania a prípravy (OVP), 
kvalifikácií a zručností;

3. oceňuje kvalitnú prácu strediska pri 
zabezpečovaní výskumu, analýz a 
technického poradenstva v oblasti politík 
odborného vzdelávania a prípravy (OVP), 
kvalifikácií a zručností; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť 
primerané personálne a finančné zdroje, 
ktoré stredisku Cedefop umožnia plniť 
jeho rozširujúce sa a meniace sa úlohy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. oceňuje prácu strediska pri 
zabezpečovaní výskumu, analýz a 
technického poradenstva v oblasti politík 
odborného vzdelávania a prípravy (OVP), 
kvalifikácií a zručností;

3. oceňuje prácu strediska pri 
zabezpečovaní výskumu, analýz a 
technického poradenstva v oblasti politík 
odborného vzdelávania a prípravy (OVP), 
kvalifikácií a zručností; zdôrazňuje, že 
agentúram treba poskytnúť dostatok 
materiálnych a ľudských zdrojov, aby 
mohli riadne plniť svoje úlohy, a zároveň 
zabezpečiť, aby boli uprednostňované 
pred súkromnými dodávateľmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že transparentnosť a 
povedomie občanov o existencii agentúr 
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sú nevyhnutné na zaistenie ich 
demokratickej zodpovednosti; domnieva 
sa, že v prvom rade je dôležitá 
využiteľnosť a jednoduchosť využívania 
zdrojov a údajov agentúr; žiada preto o 
posúdenie toho, ako sa v súčasnosti 
predkladajú a sprístupňujú údaje a zdroje, 
a toho, do akej miery ich občania 
považujú za jednoducho 
identifikovateľné, rozpoznateľné a 
použiteľné; pripomína, že členské štáty 
môžu zvýšiť súvisiacu informovanosť 
verejnosti prostredníctvom vypracovania 
komplexného plánu na oslovenie vyššieho 
počtu občanov Únie;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. víta prínos a odborné znalosti 
strediska Cedefop, pokiaľ ide o 
poskytovanie nových poznatkov, dôkazov 
a analýz politík, monitorovanie trendov 
politík a jeho pôsobenie ako 
sprostredkovateľa vedomostí o vysoko 
relevantných politických témach 
týkajúcich sa agendy EÚ; oceňuje 
kvalitnú prácu strediska, ktorú 
vykonávalo v rámci rôznych projektov, 
najmä programu v oblasti zručností pre 
Európu, Europass, revízie Panorámy 
zručností EÚ, európskeho indexu 
zručností a prognózy zručností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
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Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. za výnimočnú považuje iniciatívu 
strediska Cedefop týkajúcu sa novej 
oblasti činnosti v súvislosti s digitalizáciou 
a najmä jeho online nástrojov, 
prostredníctvom ktorých poskytuje 
informácie o konkrétnych krajinách a 
zlepšené možnosti vizualizácie online 
údajov, akými sú zdroje z oblasti 
poradenstva týkajúce sa informácií o trhu 
práce či prognóz zručností; v tejto 
súvislosti oceňuje cielené marketingové 
kampane strediska Cedefop na zvýšenie 
informovanosti o obsahu jeho 
internetových stránok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. oceňuje spoluprácu strediska s 
inými agentúrami v pôsobnosti Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci;

4. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby 
stredisko účinnejšie spolupracovalo s 
inými agentúrami v pôsobnosti Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci, pokiaľ ide o 
náklady a zdroje;

Or. it

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

Návrh stanoviska
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Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. oceňuje spoluprácu strediska s 
inými agentúrami v pôsobnosti Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci;

4. oceňuje, že stredisko neustále 
poskytuje podporu Európskej komisii, 
členským štátom a sociálnym partnerom a 
spolupracuje s inými agentúrami v 
pôsobnosti Výboru pre zamestnanosť a 
sociálne veci, a to najmä s nadáciami 
ETF a Eurofound; v tejto súvislosti 
poukazuje na to, že nedávna spolupráca 
strediska Cedefop s nadáciou Eurofound 
prispela k rozvoju spoločného projektu a 
prognózy zručností pre výrobné odvetvie, 
čo dokazuje kvalitu a pridanú hodnotu 
práce strediska Cedefop pre ostatné 
agentúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. oceňuje spoluprácu strediska s 
inými agentúrami v pôsobnosti Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci;

4. oceňuje spoluprácu strediska s 
inými agentúrami v pôsobnosti Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci, a to v rámci 
aj mimo siete rozvoja výkonnosti agentúr 
EÚ, ktorá umožňuje vytvárať synergie a 
vymieňať si nápady a osvedčené postupy a 
ktorej cieľom je dosiahnuť vyváženejšiu 
správu, zlepšenie účinnosti, zníženie 
nákladov a väčšiu vzájomnú súdržnosť; 
zdôrazňuje, že je nevyhnutné zlepšiť 
spoluprácu medzi agentúrami a 
inštitúciami EÚ, pričom treba zabrániť 
externalizácii služieb, ktoré môžu 
poskytovať agentúry;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 16
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. oceňuje spoluprácu strediska s 
inými agentúrami v pôsobnosti Výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci;

4. oceňuje spoluprácu a osvedčené 
postupy práce strediska s inými agentúrami 
v pôsobnosti Výboru pre zamestnanosť a 
sociálne veci; vyzýva na pokračovanie vo 
využívaní synergií medzi agentúrami v 
záujme zvýšenia doplnkovosti a 
efektívnosti ich práce;

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. s poľutovaním konštatuje, že Dvor 
audítorov zistil nedostatky v dvoch 
postupoch prijímania zamestnancov, ktoré 
oslabili zásady transparentnosti a 
rovnakého zaobchádzania so žiadateľmi; 
na základe odpovede strediska berie na 
vedomie, že stredisko už revidovalo svoj 
postup v oblasti konfliktu záujmov a bolo v 
procese prijímania opatrení na zlepšenie 
svojich výberových konaní a zabezpečenie 
toho, aby každé predĺženie rezervného 
zoznamu bolo vykonané regulárnym 
spôsobom;

5. s poľutovaním konštatuje, že Dvor 
audítorov zistil nedostatky v dvoch 
postupoch prijímania zamestnancov, ktoré 
oslabili zásady transparentnosti a 
rovnakého zaobchádzania so žiadateľmi; 
avšak berie na vedomie, že stredisko 
Cedefop už revidovalo svoj postup v 
oblasti konfliktu záujmov a bolo v 
dôkladnom procese prijímania opatrení na 
zlepšenie svojich výberových konaní vo 
všeobecnosti a zabezpečenie toho, aby 
každé predĺženie rezervného zoznamu bolo 
vykonané regulárnym spôsobom a metódy 
bodovania a dokumentovanie celého 
výberového postupu bolo kontrolované; v 
tejto súvislosti poznamenáva, že vzor 
oznámenia o voľnom pracovnom mieste 
bol podstatne zlepšený s cieľom 
zabezpečiť lepšiu transparentnosť a 
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kritériá jasnosti;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. berie na vedomie pripomienku 
Dvora audítorov, že v rámci postupu 
obstarávania pre služby cestovnej agentúry 
malo stredisko použiť podrobnejšie a 
primeranejšie kritériá pre cenu a kvalitu s 
cieľom zabezpečiť zmluvu s najlepším 
pomerom ceny a kvality; berie na vedomie 
záväzok strediska zlepšiť v budúcnosti 
uplatňovanie kvalitatívnych kritérií na 
vyhodnotenie ponúk;

7. berie na vedomie pripomienku 
Dvora audítorov, že v rámci postupu 
obstarávania pre služby cestovnej agentúry 
malo stredisko použiť podrobnejšie a 
primeranejšie kritériá pre cenu a kvalitu s 
cieľom zabezpečiť zmluvu s najlepším 
pomerom ceny a kvality; oceňuje záväzok 
strediska zlepšiť v budúcnosti uplatňovanie 
kvalitatívnych kritérií na vyhodnotenie 
ponúk za podobné služby a berie na 
vedomie, že stredisko Cedefop už upravilo 
vzorec používaný na určenie možných 
neobvykle nízkych ponúk; nabáda 
stredisko, aby naďalej zlepšovalo svoje 
postupy verejného obstarávania a 
zabezpečilo tak ich plný súlad s platnými 
pravidlami a zásadou výberu ekonomicky 
najvýhodnejšej ponuky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Elena Lizzi

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. víta skutočnosť, že stredisko 
vypracovalo akčný plán na riešenie 
všetkých oblastí na zlepšenie, ktoré zistil 

8. žiada stredisko, aby bezodkladne 
prijalo konkrétne opatrenia na riešenie 
všetkých oblastí na zlepšenie, ktoré zistil 
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Útvar Komisie pre vnútorný audit vo svojej 
audítorskej správe o riadení ľudských 
zdrojov a etických otázkach v stredisku 
Cedefop;

Útvar Komisie pre vnútorný audit vo svojej 
audítorskej správe o riadení ľudských 
zdrojov a etických otázkach v stredisku 
Cedefop;

Or. it

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

Návrh stanoviska
Odsek 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. víta iniciatívu strediska Cedefop 
na revíziu a zlepšenie jeho ukazovateľov 
výkonnosti prijatím nových ukazovateľov 
kvality, ktoré umožnia lepšie pochopiť 
kvalitu a relevantnosť práce a odborných 
znalostí strediska;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Guido Reil

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. na základe dostupných údajov 
odporúča udeliť výkonnému riaditeľovi 
Európskeho strediska pre rozvoj odborného 
vzdelávania absolutórium za plnenie 
rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2018.

9. na základe dostupných údajov 
odporúča neudeliť výkonnému riaditeľovi 
Európskeho strediska pre rozvoj odborného 
vzdelávania absolutórium za plnenie 
rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2018.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 22
Elena Lizzi
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Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. na základe dostupných údajov 
odporúča udeliť výkonnému riaditeľovi 
Európskeho strediska pre rozvoj odborného 
vzdelávania absolutórium za plnenie 
rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2018.

9. na základe dostupných údajov 
odporúča neudeliť výkonnému riaditeľovi 
Európskeho strediska pre rozvoj odborného 
vzdelávania absolutórium za plnenie 
rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2018.

Or. it


