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Muudatusettepanek 1
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo,
Jean Lambert

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tunneb muret selle üle, et kontrollikoda 
tegi kindlaks, et personalivaliku menetlus 
ei ole piisavalt läbipaistev; peab seda 
suureks probleemiks ning nõuab 
asjaolude täielikku selgitamist; juhib 
tähelepanu küsimuse tundlikkusele ning 
Euroopa Liidu maine võimalikule 
langemisele ning asjaolule, et 
personalivaliku menetlusele kehtivad 
võrdsete võimaluste tagamiseks alati 
ühesugused eeskirjad; tahaks teada, 
millal need probleemid 124 töötajaga 
fondis tekkisid;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 2
Ingeborg Gräßle

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tunneb muret selle üle, et kontrollikoda 
tegi kindlaks, et personalivaliku menetlus 
ei ole piisavalt läbipaistev; peab seda 
suureks probleemiks ning nõuab asjaolude 
täielikku selgitamist; juhib tähelepanu 
küsimuse tundlikkusele ning Euroopa 
Liidu maine võimalikule langemisele ning 
asjaolule, et personalivaliku menetlusele 
kehtivad võrdsete võimaluste tagamiseks 
alati ühesugused eeskirjad; tahaks teada, 
millal need probleemid 124 töötajaga 
fondis tekkisid;

3. tunneb muret selle üle, et kontrollikoda 
tegi kindlaks, et personalivaliku menetlus 
ei ole piisavalt läbipaistev, ja et sekkus 
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF); 
peab seda suureks probleemiks ning nõuab 
asjaolude täielikku selgitamist ja komisjoni 
üksikasjalikku aruannet OLAFile esitatud 
juhtumite ETF/REC/08/08 ja 
ETF/IAJM/09/01 uurimise seisu kohta; 
juhib tähelepanu küsimuse tundlikkusele 
ning Euroopa Liidu maine võimalikule 
langemisele ning asjaolule, et 
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personalivaliku menetlusele kehtivad 
võrdsete võimaluste tagamiseks alati 
ühesugused eeskirjad; tahaks teada, millal 
need probleemid 124 töötajaga fondis 
tekkisid; palub komisjonil sobivate 
järelevalvemeetmete abil kõrvaldada 
püsivalt puudused Euroopa Koolitusfondi 
teabepoliitikas;

Or. de

Muudatusettepanek 3
Marian Harkin

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. tunneb muret selle üle, et kontrollikoda 
tegi kindlaks, et personalivaliku menetlus 
ei ole piisavalt läbipaistev; peab seda 
suureks probleemiks ning nõuab asjaolude 
täielikku selgitamist; juhib tähelepanu
küsimuse tundlikkusele ning Euroopa 
Liidu maine võimalikule langemisele ning 
asjaolule, et personalivaliku menetlusele 
kehtivad võrdsete võimaluste tagamiseks 
alati ühesugused eeskirjad; tahaks teada, 
millal need probleemid 124 töötajaga 
fondis tekkisid;

3. tunneb muret selle üle, et kontrollikoda 
tegi kindlaks, et personalivaliku menetlus 
ei ole piisavalt läbipaistev; peab seda 
suureks probleemiks ning nõuab asjaolude 
täielikku selgitamist; juhib tähelepanu ELi 
tööhõivesuunistele, eriti nõukogu 27. 
novembri 2000. aasta direktiivile 
2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine 
raamistik võrdseks kohtlemiseks töö 
saamisel ja kutsealale pääsemisel,1 seoses 
valikukriteeriumide ja töölevõtmisega;
ootab, et kõik ELi ametid järgiksid 
vähemalt neid suunised, ja kutsub fondi 
üles olema eeskujuks, kasutades tulevikus 
õiglast, läbipaistvat ja kõikehõlmavat 
personalivaliku menetlust;

Or. en

                                               
1 EÜT L 303, 2.12.2000, lk 16.
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Muudatusettepanek 4
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo,
Jean Lambert

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. võtab teadmiseks, et fondi andmeil on 
nõuetekohase personalivaliku menetluse 
huvides võetud meetmeid, et tagada vajalik 
läbipaistvus ning hindamisvõimalus, ning 
nõuab asjakohast teavet;

4. võtab rahulolevalt teadmiseks, et fondi 
andmeil on nõuetekohase personalivaliku 
menetluse huvides võetud meetmeid, et 
tagada vajalik läbipaistvus ning 
hindamisvõimalus;

Or. fr

Muudatusettepanek 5
Ingeborg Gräßle

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab, et Euroopa Koolitusfond ja 
Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus 
teeksid teema sarnasuse tõttu omavahel 
tihedat koostööd, ning palub mõlema 
direktori tegevusaruannetes regulaarselt 
teavet.

5. tunneb heameelt Euroopa Koolitusfondi
ja Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 
koostöölepingu uuendamise üle 2009. 
aastal; nõuab mõlemalt ametilt 2009. 
aasta tegevusaruandes koostöölepingut 
käsitlevat üksikasjalikku järelaruannet.

Or. de

Muudatusettepanek 6
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. nõuab, et Euroopa Koolitusfond ja 
Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus 

5. tunneb teemade sarnasust arvestades 
heameelt Euroopa Koolitusfondi ja 
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teeksid teema sarnasuse tõttu omavahel 
tihedat koostööd, ning palub mõlema 
direktori tegevusaruannetes regulaarselt 
teavet.

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 
tiheda koostöö ja koostoime üle.

Or. fr


