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Изменение 2
Лара Волтерс
от името на групата S&D

Доклад A9-0040/2020
Йоахим Станислав Бруджински
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: 
Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)
2019/2066(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. поставя под въпрос 
необходимостта от специална 
агенция за развитието на 
професионалното обучение; призовава 
Комисията да използва резултатите 
от външната оценка на Центъра, на 
която той беше подложен заедно с 
EU-OSHA и ETF, с оглед на 
разглеждането на въпроса за сливане 
на Центъра с Eurofound; подчертава, 
че Центърът и Eurofound имат много 
подобна сфера на дейност и 
сливането ще опрости 
финансирането на двете агенции, а 
така също и ще направи системата 
на европейските агенции по-ясна за 
широката общественост;

заличава се

Or. en
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Лара Волтерс
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Доклад A9-0040/2020
Йоахим Станислав Бруджински
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: 
Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)
2019/2066(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. призовава Комисията да 
проведе проучване за осъществимост, 
за да прецени дали е възможно ако не 
пълно сливане, то поне установяване 
на споделени полезни взаимодействия 
с Eurofound; призовава Комисията да 
оцени и двата сценария, а именно 
преместването на Центъра в 
централния офис на Eurofound в 
Лахлинстаун, Ирландия, и 
преместването на централния офис 
на Eurofound в централния офис на 
Центъра в Солун; отбелязва, че това 
би означавало споделяне на 
корпоративни и спомагателни услуги 
и съвместно управление на 
помещенията, както и споделени 
информационни и комуникационни 
технологии, телекомуникации и 
инфраструктури, базирани на 
интернет, като по този начин се 
спестят значителни разходи, които 
биха могли да се използват за 
допълнително финансиране на двете 
агенции;

заличава се

Or. en
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Лара Волтерс
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Доклад A9-0040/2020
Йоахим Станислав Бруджински
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: 
Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)
2019/2066(DEC)

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. отбелязва, че Центърът е 
предприел мерки с оглед на забележките 
и коментарите на органа по 
освобождаване от отговорност по 
отношение на новия ръководител на 
отдела за човешки ресурси на Центъра, 
встъпил в длъжност през януари 2019 г., 
както и с решението за 
екстернализиране на правната служба на 
Центъра; отбелязва със загриженост, че 
предвид големия брой съдебни дела, 
пред които е изправен Центърът, 
възлагането на цялата работа на външни 
изпълнители създава риск за 
последователното третиране на 
случаите и за принципа на ефикасност; 
призовава Центъра да докладва на 
органа по освобождаване от 
отговорност за развитието във връзка с 
този въпрос; отбелязва, че сливането 
на Центъра и Eurofound би създало 
по-силна правна служба, без да е 
необходимо възлагане на външни 
изпълнители;

16. отбелязва, че Центърът е 
предприел мерки с оглед на забележките 
и коментарите на органа по 
освобождаване от отговорност по 
отношение на новия ръководител на 
отдела за човешки ресурси на Центъра, 
встъпил в длъжност през януари 2019 г., 
както и с решението за 
екстернализиране на правната служба на 
Центъра; отбелязва със загриженост, че 
предвид големия брой съдебни дела, 
пред които е изправен Центърът, 
възлагането на цялата работа на външни 
изпълнители създава риск за 
последователното третиране на 
случаите и за принципа на ефикасност; 
призовава Центъра да докладва на 
органа по освобождаване от 
отговорност за развитието във връзка с 
този въпрос;

Or. en


