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Tarkistus 2
Lara Wolters
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0040/2020
Joachim Stanisław Brudziński
Vastuuvapaus 2018: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)
2019/2066(DEC)

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. pitää kyseenalaisena, tarvitaanko 
erityistä virastoa pelkästään ammatillisen 
koulutuksen kehittämistä varten; pyytää 
komissiota hyödyntämään keskuksesta, 
EU-OSHAsta ja ETF:stä tehdyn 
virastojenvälisen ulkoisen arvioinnin 
tuloksia harkittaessa keskuksen ja 
Eurofoundin yhdistämistä; korostaa, että 
keskuksen ja Eurofoundin toiminta-alat 
ovat hyvin samanlaiset ja että 
yhdistäminen yksinkertaistaisi näiden 
kahden viraston rahoitusta ja selkeyttäisi 
EU:n virastojen järjestelmää suuren 
yleisön silmissä;

Poistetaan.

Or. en
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Joachim Stanisław Brudziński
Vastuuvapaus 2018: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)
2019/2066(DEC)

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. kehottaa komissiota suorittamaan 
toteutettavuustutkimuksen, jossa 
arvioidaan mahdollisuutta kehittää 
yhteisiä synergioita Eurofoundin kanssa, 
vaikka näitä elimiä ei yhdistettäisikään 
täysin; kehottaa komissiota arvioimaan 
molempia skenaarioita eli keskuksen 
siirtämistä Eurofoundin 
päätoimipaikkaan Irlannin 
Loughlinstowniin sekä Eurofoundin 
päämajan siirtämistä keskuksen 
päätoimipaikkaan Thessalonikiin; toteaa, 
että tämä merkitsisi hallinto- ja 
tukipalvelujen ja yhteisten tilojen 
hallinnoinnin jakamista sekä yhteisiä 
tieto- ja viestintätekniikan ja 
televiestinnän infrastruktuureja ja 
verkkopohjaisia infrastruktuureja, mikä 
merkitsisi merkittäviä säästöjä, jotka 
voitaisiin käyttää molempien virastojen 
lisärahoitukseen;

Poistetaan.
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Vastuuvapaus 2018: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)
2019/2066(DEC)

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. panee merkille, että keskus on 
toteuttanut toimia niiden vastuuvapauden 
myöntävän viranomaisen havaintojen ja 
kommenttien perusteella, jotka liittyvät 
tammikuussa 2019 tehtävänsä 
aloittaneeseen keskuksen 
henkilöstöresursseista vastaavaan uuteen 
yksikönpäällikköön sekä keskuksen 
oikeudellisten palvelujen ulkoistamista 
koskevaan päätökseen; panee keskuksen 
lukuisten oikeustapausten vuoksi 
huolestuneena merkille, että oikeudellisten 
palvelujen täydellinen ulkoistaminen 
aiheuttaa riskin tapausten 
johdonmukaiselle käsittelylle ja 
tehokkuuden periaatteelle; kehottaa 
keskusta tiedottamaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle asian 
edistymisestä; panee merkille, että 
keskuksen ja Eurofoundin yhdistäminen 
vahvistaisi oikeudellisia palveluja ja 
poistaisi ulkoistamisen tarpeen;

16. panee merkille, että keskus on 
toteuttanut toimia niiden vastuuvapauden 
myöntävän viranomaisen havaintojen ja 
kommenttien perusteella, jotka liittyvät 
tammikuussa 2019 tehtävänsä 
aloittaneeseen keskuksen 
henkilöstöresursseista vastaavaan uuteen 
yksikönpäällikköön sekä keskuksen 
oikeudellisten palvelujen ulkoistamista 
koskevaan päätökseen; panee keskuksen 
lukuisten oikeustapausten vuoksi 
huolestuneena merkille, että oikeudellisten 
palvelujen täydellinen ulkoistaminen 
aiheuttaa riskin tapausten 
johdonmukaiselle käsittelylle ja 
tehokkuuden periaatteelle; kehottaa 
keskusta tiedottamaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle asian 
edistymisestä;

Or. en


