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Forslag til beslutning
Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. sætter spørgsmålstegn ved, om det 
er nødvendigt at have et særligt agentur til 
udvikling af erhvervsuddannelse; 
opfordrer Kommissionen til at tage 
resultaterne af den eksterne 
"tværgående" evaluering af agenturer, 
som centret var genstand for sammen med 
EU-OSHA og ETF, med i overvejelserne 
om at sammenlægge centret med 
Eurofound; understreger, at centret og 
Eurofound i stor udstrækning har samme 
virkefelt, og at sammenlægningen vil 
forenkle finansieringen af de to agenturer 
og skabe klarhed over ordningen med 
EU-agenturerne for den brede 
offentlighed;

udgår

Or. en
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

8. opfordrer Kommissionen til at 
gennemføre en 
gennemførlighedsundersøgelse med 
henblik på at vurdere muligheden for – i 
tilfælde af, at der ikke sker en fuld 
sammenlægning – i det mindste at 
etablere fælles synergier med Eurofound; 
opfordrer Kommissionen til at evaluere 
begge scenarier, nemlig overførslen af 
centret til Eurofounds hovedsæde i 
Loughlinstown, Irland, og overførelsen af 
Eurofounds hovedkvarter til centrets 
hovedsæde i Thessaloniki; bemærker, at 
dette ville indebære deling af 
serviceydelser og støttetjenester og fælles 
forvaltning af lokaler samt deling af IKT, 
telekommunikations- og internetbaserede 
infrastrukturer, hvilket ville betyde 
væsentlige besparelser, som kunne blive 
brugt til yderligere finansiering til begge 
agenturer;

udgår

Or. en
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16. noterer sig, at centret har truffet 
foranstaltninger i lyset af 
dechargemyndighedens bemærkninger og 
kommentarer vedrørende centrets nye 
kontorchef for menneskelige ressourcer, 
som tiltrådte i januar 2019, samt 
vedrørende beslutningen om at outsource 
centrets juridiske tjeneste; bemærker med 
bekymring, at den fuldstændige 
outsourcing af juridiske tjenesteydelser i 
betragtning af det store antal retssager, som 
centret står over for, udgør en risiko for 
den konsekvente behandling af sager og 
princippet om effektivitet; opfordrer 
centret til at aflægge rapport til 
dechargemyndigheden om enhver 
udvikling i denne forbindelse; bemærker, 
at en sammenlægning af centret og 
Eurofound vil skabe en stærkere juridisk 
tjeneste uden behov for eksternalisering;

16. noterer sig, at centret har truffet 
foranstaltninger i lyset af 
dechargemyndighedens bemærkninger og 
kommentarer vedrørende centrets nye 
kontorchef for menneskelige ressourcer, 
som tiltrådte i januar 2019, samt 
vedrørende beslutningen om at outsource 
centrets juridiske tjeneste; bemærker med 
bekymring, at den fuldstændige 
outsourcing af juridiske tjenesteydelser i 
betragtning af det store antal retssager, som 
centret står over for, udgør en risiko for 
den konsekvente behandling af sager og 
princippet om effektivitet; opfordrer 
centret til at aflægge rapport til 
dechargemyndigheden om enhver 
udvikling i denne forbindelse;

Or. en


