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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

7. tõstatab küsimuse, kas on vaja 
ametit, mis tegeleb konkreetselt kutseõppe 
arendamisega; kutsub komisjoni üles 
kasutama asutustevahelise välishindamise 
tulemusi, milles osalesid keskus, EU-
OSHA ja ETF, et kaaluda keskuse 
ühendamist Eurofoundiga; rõhutab 
asjaolu, et keskusel ja Eurofoundil on 
väga sarnane tegevusvaldkond ning 
ühinemine lihtsustaks kahe ameti 
rahastamist ja muudaks Euroopa Liidu 
ametite süsteemi üldsuse jaoks selgemaks;

välja jäetud
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8. kutsub komisjoni üles tegema 
teostatavusuuringu, et hinnata vähemalt 
võimalust luua ühine koostoime 
Eurofoundiga, kui mitte neid ameteid 
täielikult ühendada; kutsub komisjoni 
üles hindama mõlemat stsenaariumi, 
nimelt keskuse üleviimist Eurofoundi 
peakorterisse Iirimaal Loughlinstownis ja 
Eurofoundi peakorteri üleviimist keskuse 
peakorterisse Thessalonikis; märgib, et 
selle tulemusena toimuks korporatiiv- ja 
tugiteenuste jagamine ning ühiste 
ruumide haldamine, samuti tähendaks see 
ühiseid IKT- ja 
telekommunikatsioonisüsteeme ning 
internetipõhist taristut, mis hoiaks kokku 
märkimisväärseid summasid, mida saaks 
kasutada mõlema ameti 
lisarahastamiseks;

välja jäetud

Or. en



AM\1204619ET.docx PE647.610v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

7.5.2020 A9-0040/4

Muudatusettepanek 4
Lara Wolters
fraktsiooni S&D nimel

Raport A9-0040/2020
Joachim Stanisław Brudziński
Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Kutseõppe 
Arenduskeskus (Cedefop)
2019/2066(DEC)

Resolutsiooni ettepanek
Punkt 16

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16. märgib, et keskus on võtnud 
meetmete võtmisel arvesse eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutava institutsiooni tähelepanekuid ja 
märkusi seoses keskuse uue 
personalitalituse juhiga, kes asus tööle 
2019. aasta jaanuaris, ning seoses otsusega 
kasutada keskuse õigusteenistuse puhul 
allhanget; märgib murega, et arvestades 
keskuse kohtuasjade suurt arvu, ohustab 
õigusteenuste täielik allhange juhtumite 
ühtset käsitlemist ja tõhususe põhimõtet; 
palub keskusel anda eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavale 
institutsioonile aru kõigist selles 
valdkonnas toimuvatest muutustest; 
märgib, et keskuse ja Eurofoundi 
ühendamine looks tugevama 
õigusteenistuse, mis ei vajaks allhanget;

16. märgib, et keskus on võtnud 
meetmete võtmisel arvesse eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest 
vastutava institutsiooni tähelepanekuid ja 
märkusi seoses keskuse uue 
personalitalituse juhiga, kes asus tööle 
2019. aasta jaanuaris, ning seoses otsusega 
kasutada keskuse õigusteenistuse puhul 
allhanget; märgib murega, et arvestades 
keskuse kohtuasjade suurt arvu, ohustab 
õigusteenuste täielik allhange juhtumite 
ühtset käsitlemist ja tõhususe põhimõtet; 
palub keskusel anda eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavale 
institutsioonile aru kõigist selles 
valdkonnas toimuvatest muutustest;

Or. en


