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

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. on huolissaan 
tilintarkastustuomioistuimen 
havainnoista, jotka koskevat henkilöstön 
valintamenettelyjen puutteellista 
avoimuutta; pitää asiaa vakavana ja vaatii 
sen perinpohjaista selvittämistä; 
huomauttaa, että asia on arkaluonteinen 
ja saattaa vaikuttaa Euroopan unionin 
maineeseen ja että 
rekrytointimenettelyihin sovelletaan 
yhdenvertaisten mahdollisuuksien 
takaamiseksi aina samoja sääntöjä; 
haluaisi tietää, mistä lähtien 
124 työntekijän säätiössä on ollut näitä 
ongelmia;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 2
Ingeborg Gräßle

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. on huolissaan 
tilintarkastustuomioistuimen havainnoista, 
jotka koskevat henkilöstön 
valintamenettelyjen puutteellista 
avoimuutta; pitää asiaa vakavana ja vaatii 
sen perinpohjaista selvittämistä; 
huomauttaa, että asia on arkaluonteinen ja 
saattaa vaikuttaa Euroopan unionin 
maineeseen ja että rekrytointimenettelyihin 
sovelletaan yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien takaamiseksi aina samoja 

3. on huolissaan 
tilintarkastustuomioistuimen havainnoista, 
jotka koskevat henkilöstön
valintamenettelyjen puutteellista 
avoimuutta, sekä petostentorjuntaviraston 
(OLAF) asiaan puuttumisesta; pitää asiaa 
vakavana ja vaatii sen perinpohjaista 
selvittämistä sekä sitä, että komissio laatii 
yksityiskohtaisen selvityksen OLAFin 
tutkimusten edistymisestä asioissa 
ETF/REC/08/08 ja ETF/IAJM/09/01; 
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sääntöjä; haluaisi tietää, mistä lähtien 
124 työntekijän säätiössä on ollut näitä 
ongelmia;

huomauttaa, että asia on arkaluonteinen ja 
saattaa vaikuttaa Euroopan unionin 
maineeseen ja että rekrytointimenettelyihin 
sovelletaan yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien takaamiseksi aina samoja 
sääntöjä; haluaisi tietää, mistä lähtien 
124 työntekijän säätiössä on ollut näitä 
ongelmia; pyytää komissiota toteuttamaan 
asianmukaisia valvontatoimia, jotta 
Euroopan koulutussäätiön 
tiedotuspolitiikkaan liittyvät epäkohdat 
voidaan korjata lopullisesti;

Or. de

Tarkistus 3
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. on huolissaan 
tilintarkastustuomioistuimen havainnoista, 
jotka koskevat henkilöstön 
valintamenettelyjen puutteellista 
avoimuutta; pitää asiaa vakavana ja vaatii 
sen perinpohjaista selvittämistä;
huomauttaa, että asia on arkaluonteinen 
ja saattaa vaikuttaa Euroopan unionin 
maineeseen ja että 
rekrytointimenettelyihin sovelletaan 
yhdenvertaisten mahdollisuuksien 
takaamiseksi aina samoja sääntöjä; 
haluaisi tietää, mistä lähtien 
124 työntekijän säätiössä on ollut näitä 
ongelmia;

3. on huolissaan 
tilintarkastustuomioistuimen havainnoista, 
jotka koskevat henkilöstön 
valintamenettelyjen puutteellista 
avoimuutta; pitää asiaa vakavana ja vaatii 
sen perinpohjaista selvittämistä; kiinnittää 
huomiota EU:n työllisyyden 
suuntaviivoihin ja erityisesti 
yhdenvertaista kohtelua työssä ja 
ammatissa koskevista yleisistä puitteista 
27. marraskuuta 2000 annetun neuvoston 
direktiivin 2000/78/EY1 valintaperusteita 
ja työhönottoa koskeviin säännöksiin; 
edellyttää kaikkien EU:n virastojen 
noudattavan vähintään näitä 
suuntaviivoja ja kehottaa säätiötä 
toimimaan esimerkkinä soveltamalla 
jatkossa tasapuolisia, avoimia ja kattavia 
rekrytointimenettelyjä;

Or. en
                                               
1 EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16.
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Tarkistus 4
Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että säätiö ilmoittaa 
toteuttaneensa toimia taatakseen 
tulevaisuudessa rekrytointimenettelyn 
asianmukaisuuden edellyttämän 
avoimuuden ja arviointimahdollisuuden, ja 
vaatii asiasta merkityksellisiä tietoja;

4. panee tyytyväisenä merkille, että säätiö 
ilmoittaa toteuttaneensa toimia taatakseen 
rekrytointimenettelyn asianmukaisuuden 
edellyttämän avoimuuden ja 
arviointimahdollisuuden;

Or. fr

Tarkistus 5
Ingeborg Gräßle

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. edellyttää Euroopan koulutussäätiöltä ja 
Euroopan ammatillisen koulutuksen
kehittämiskeskukselta aihealueiden 
samankaltaisuuden vuoksi tiivistä 
yhteistyötä ja synergiaa ja pyytää 
antamaan kummankin johtajan
toimintakertomuksessa säännöllisesti 
tietoa asiasta.

5. on ilahtunut Euroopan koulutussäätiön
ja Euroopan ammatillisen koulutuksen
kehittämiskeskuksen välisen 
yhteistyösopimuksen uudistamisesta 
vuonna 2009; vaatii kumpaakin virastoa 
esittämään vuoden 2009
toimintakertomuksessa yhteistyösopimusta 
koskevan yksityiskohtaisen 
seurantakertomuksen.

Or. de

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

Lausuntoluonnos
5 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5. edellyttää Euroopan koulutussäätiöltä ja 
Euroopan ammatillisen koulutuksen
kehittämiskeskukselta aihealueiden 
samankaltaisuuden vuoksi tiivistä 
yhteistyötä ja synergiaa ja pyytää 
antamaan kummankin johtajan 
toimintakertomuksessa säännöllisesti 
tietoa asiasta.

5. pitää Euroopan koulutussäätiön ja 
Euroopan ammatillisen koulutuksen
kehittämiskeskuksen tiivistä yhteistyötä ja 
synergiaa myönteisenä niiden toiminta-
alojen samankaltaisuuden vuoksi.

Or. fr


