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7.5.2020 A9-0040/2

Pozměňovací návrh 2
Lara Wolters
za skupinu S&D

Zpráva A9-0040/2020
Joachim Stanisław Brudziński
Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání 
(CEDEFOP)
2019/2066(DEC)

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. klade si otázku, zda je nutné, aby 
existovala speciální agentura výhradně 
pro účely rozvoje odborného vzdělávání; 
vyzývá Komisi, aby v návaznosti na 
výsledky externího hodnocení „napříč 
agenturami“, kterým středisko prošlo 
spolu s agenturou EU-OSHA a nadací 
ETF, zvážila sloučení střediska s nadací 
Eurofound; zdůrazňuje, že středisko a 
nadace Eurofound mají velmi podobnou 
oblast působnosti a jejich sloučení 
zjednoduší financování obou těchto 
organizací a přispěje k lepšímu pochopení 
systému evropských agentur veřejností;

vypouští se
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7.5.2020 A9-0040/3

Pozměňovací návrh 3
Lara Wolters
za skupinu S&D

Zpráva A9-0040/2020
Joachim Stanisław Brudziński
Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání 
(CEDEFOP)
(2019/2066(DEC)

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby provedla studii 
proveditelnosti za účelem posouzení 
možnosti buď plného sloučení, nebo 
přinejmenším zajištění součinnosti s 
nadací Eurofound; vyzývá Komisi, aby 
vyhodnotila oba scénáře, tedy přesunutí 
sídla střediska do sídla nadace Eurofound 
v Loughlinstown v Irsku a přesunutí sídla 
nadace Eurofound do sídla střediska v 
Soluni; podotýká, že takový krok by 
znamenal sdílení korporátních a 
podpůrných služeb, společnou správu 
prostor a sdílení informační, 
telekomunikační a internetové 
infrastruktury, což by přineslo značnou 
úsporu finančních prostředků, které by 
mohly být použity na další financování 
obou institucí;

vypouští se

Or. en
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7.5.2020 A9-0040/4

Pozměňovací návrh 4
Lara Wolters
za skupinu S&D

Zpráva A9-0040/2020
Joachim Stanisław Brudziński
Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání 
(CEDEFOP)
(2019/2066(DEC)

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. konstatuje, že středisko přijímá 
opatření s ohledem na připomínky a 
poznámky orgánu příslušného pro udělení 
absolutoria týkající se nového vedoucího 
oddělení lidských zdrojů střediska, který 
nastoupil do funkce v lednu 2019, a 
týkající se rozhodnutí o externalizaci 
právních služeb střediska; se znepokojením 
konstatuje, že vzhledem k vysokému počtu 
právních případů, které středisko řeší, 
vytváří plná externalizace právních služeb 
riziko z hlediska konzistentnosti řešení 
těchto případů a z hlediska zásady 
efektivity; vyzývá středisko, aby orgán 
příslušný k udělení absolutoria 
informovalo o vývoji situace v této oblasti; 
poukazuje na to, že sloučení střediska s 
nadací Eurofound by znamenalo 
robustnější právní službu bez nutnosti 
externalizace;

16. konstatuje, že středisko přijímá 
opatření s ohledem na připomínky a 
poznámky orgánu příslušného pro udělení 
absolutoria týkající se nového vedoucího 
oddělení lidských zdrojů střediska, který 
nastoupil do funkce v lednu 2019, a 
týkající se rozhodnutí o externalizaci 
právních služeb střediska; se znepokojením 
konstatuje, že vzhledem k vysokému počtu 
právních případů, které středisko řeší, 
vytváří plná externalizace právních služeb 
riziko z hlediska konzistentnosti řešení 
těchto případů a z hlediska zásady 
efektivity; vyzývá středisko, aby orgán 
příslušný k udělení absolutoria 
informovalo o vývoji situace v této oblasti;
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