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centrs (Cedefop)
2019/2066(DEC)

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. apšauba to, ka ir vajadzīga 
aģentūra, kas īpaši paredzēta 
profesionālās izglītības attīstības mērķim; 
aicina Komisiju apsvērt Centra 
apvienošanu ar Eurofound, balstoties uz 
rezultātiem, ko devis ārējais aģentūru 
izvērtējums, kas tika veikts par Centru, 
EU-OSHA un Eurofound; uzsver, ka 
Centra un Eurofound darbības joma ir 
ļoti līdzīga un ka apvienošana vienkāršotu 
abu aģentūru finansēšanu, kā arī 
sabiedrībai padarītu skaidrāku Eiropas 
aģentūru sistēmu;

svītrots

Or. en
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Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. aicina Komisiju veikt priekšizpēti, 
lai izvērtētu iespēju vismaz veidot kopīgas 
sinerģijas ar Eurofound, ja ne abas šīs 
struktūras pilnībā apvienot; aicina 
Komisiju izvērtēt abus scenārijus, proti, 
Centra pārcelšanu uz Eurofound galveno 
mītni Lohlinstonā (Īrijā) vai Eurofound 
galvenās mītnes pārcelšanu uz Centra 
galveno mītni Salonikos; norāda, ka 
rezultātā tiktu kopizmantoti korporatīvie 
un atbalsta pakalpojumi, kopīgi 
pārvaldītas telpas, kā arī kopizmantota 
IKT, telekomunikāciju un interneta 
infrastruktūra, radot ievērojamus 
ietaupījumus, ko varētu izmantot abu 
aģentūru turpmākai finansēšanai;

svītrots

Or. en
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Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. atzīmē, ka Centrs ir veicis 
pasākumus, ņemot vērā budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādes konstatējumus un 
komentārus par jauno Centra cilvēkresursu 
dienesta vadītāju, kas stājās amatā 
2019. gada janvārī, kā arī par lēmumu 
Centra juridisko dienestu uzticēt 
ārpakalpojumu sniedzējiem; ar bažām 
atzīmē, ka, tā kā Centram nākas risināt ļoti 
daudzus juridiskus jautājumus, juridiskā 
dienesta pilnīga nodošana ārpakalpojumu 
sniedzējiem apdraud lietu konsekventu 
izskatīšanu un lietderības principu; aicina 
Centru ziņot budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādei par visām izmaiņām 
šajā jautājumā; atzīmē, ka Centra un 
Eurofound apvienošanas rezultātā tiktu 
izveidots spēcīgāks juridiskais dienests un 
nodošana ārpakalpojumu sniedzējiem 
nebūtu vajadzīga;

16. atzīmē, ka Centrs ir veicis 
pasākumus, ņemot vērā budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādes konstatējumus un 
komentārus par jauno Centra cilvēkresursu 
dienesta vadītāju, kas stājās amatā 
2019. gada janvārī, kā arī par lēmumu 
Centra juridisko dienestu uzticēt 
ārpakalpojumu sniedzējiem; ar bažām 
atzīmē, ka, tā kā Centram nākas risināt ļoti 
daudzus juridiskus jautājumus, juridiskā 
dienesta pilnīga nodošana ārpakalpojumu 
sniedzējiem apdraud lietu konsekventu 
izskatīšanu un lietderības principu; aicina 
Centru ziņot budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādei par visām izmaiņām 
šajā jautājumā;

Or. en


