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Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet ifrågasätter 
behovet av en särskild byrå för 
utvecklingen av yrkesutbildning. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
utnyttja resultatet från den externa 
utvärdering som omfattar flera byråer 
som centrumet genomgick tillsammans 
med EU-Osha och ETF, med avseende på 
sammanslagningen av centrumet med 
Eurofound. Parlamentet understryker att 
centrumet och Eurofound har mycket 
likartade verksamhetsområden och att 
sammanslagningen kommer att förenkla 
finansieringen av de två byråerna och 
klargöra systemet med europeiska byråer 
för allmänheten.

utgår

Or. en
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Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet bemyndigar 
kommissionen att utföra en 
genomförbarhetsstudie för att bedöma 
möjligheten att åtminstone - om inte en 
fullständig sammanslagning är möjlig - 
skapa gemensamma synergier med 
Eurofound. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att utvärdera båda 
scenarierna, dvs. en överföring av 
centrumet till Eurofounds huvudkontor i 
Loughlinstown, Irland, och överföringen 
av Eurofounds huvudkontor till 
centrumets huvudkontor i Thessaloniki. 
Parlamentet konstaterar att detta skulle 
innebära att man delar service- och 
stödtjänster och gemensamt förvaltar 
lokalerna samt delar IKT, 
telekommunikation och internetbaserad 
infrastruktur, för att spara stora belopp 
som skulle användas för ytterligare 
finansiering av de båda byråerna.

utgår

Or. en
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Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet noterar att 
centrumet har vidtagit åtgärder mot 
bakgrund av iakttagelserna och 
synpunkterna från den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten 
avseende centrumets nya chef för 
personaltjänsten, som inledde sitt arbete i 
januari 2019, samt beslutet att 
utkontraktera centrumets rättstjänst. 
Parlamentet konstaterar bekymrat att på 
grund av det stora antalet juridiska ärenden 
som centrumet har att hantera kan 
användningen av denna fullskaliga 
utkontrakteringsmodell innebära en risk för 
att ärenden behandlas inkonsekvent och 
även en risk när det gäller principen om 
effektivitet. Centrumet uppmanas att 
rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande 
myndigheten om hur denna fråga 
utvecklas. Parlamentet noterar att en 
sammanslagning av centrumet och 
Eurofound skulle skapa en starkare 
rättstjänst utan behov av externalisering.

16. Europaparlamentet noterar att 
centrumet har vidtagit åtgärder mot 
bakgrund av iakttagelserna och 
synpunkterna från den 
ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten 
avseende centrumets nya chef för 
personaltjänsten, som inledde sitt arbete i 
januari 2019, samt beslutet att 
utkontraktera centrumets rättstjänst. 
Parlamentet konstaterar bekymrat att på 
grund av det stora antalet juridiska ärenden 
som centrumet har att hantera kan 
användningen av denna fullskaliga 
utkontrakteringsmodell innebära en risk för 
att ärenden behandlas inkonsekvent och 
även en risk när det gäller principen om 
effektivitet. Centrumet uppmanas att 
rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande 
myndigheten om hur denna fråga 
utvecklas.

Or. en


