
AM\1204620CS.docx PE647.623v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

7.5.2020 A9-0051/1

Pozměňovací návrh 1
Lara Wolters
za skupinu S&D

Zpráva A9-0051/2020
Joachim Stanisław Brudziński
Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních 
podmínek (Eurofound)
2019/2067(DEC)

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. bere na vědomí, že tato nadace, 
která byla spolu se střediskem Cedefop, 
agenturou EU-OSHA a nadací ETF 
předmětem externího hodnocení 
zaměřeného na činnost agentur v období let 
2012 až 2016, pokud jde o přiměřenost, 
účinnost, účelnost, soudržnost a přidanou 
hodnotu Unie, jakož i o budoucnost těchto 
čtyř agentur, vypracovala akční plán k 
řešení zjištění, jež z tohoto hodnocení 
vyplynula; vyzývá nadaci, aby orgán 
příslušný k udělení absolutoria informovala 
o zjištěních závěrečné zprávy, zejména 
pokud jde o hodnocení unijní přidané 
hodnoty nadace a závěry týkající se její 
budoucnosti;

6. bere na vědomí, že tato nadace, 
která byla spolu se střediskem Cedefop, 
agenturou EU-OSHA a nadací ETF 
předmětem externího hodnocení 
zaměřeného na činnost agentur v období let 
2012 až 2016, pokud jde o přiměřenost, 
účinnost, účelnost, soudržnost a přidanou 
hodnotu Unie, jakož i o budoucnost těchto 
čtyř agentur, vypracovala akční plán k 
řešení zjištění, jež z tohoto hodnocení 
vyplynula; vyzývá nadaci, aby orgán 
příslušný k udělení absolutoria informovala 
o zjištěních závěrečné zprávy;
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7.5.2020 A9-0051/2

Pozměňovací návrh 2
Lara Wolters
za skupinu S&D

Zpráva A9-0051/2020
Joachim Stanisław Brudziński
Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních 
podmínek (Eurofound)
2019/2067(DEC)

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby uskutečnila 
studii proveditelnosti s cílem posílit 
možnost sloučení nadace se střediskem 
Cedefop; zdůrazňuje, že nadace a 
středisko Cedefop mají velmi podobnou 
oblast působnosti a jejich sloučení by 
zjednodušilo financování obou těchto 
agentur a přispělo k vyjasnění systému 
evropských agentur v očích veřejnosti; 
vyzývá Komisi, aby alespoň zvážila 
zavedení sdílených synergií se střediskem 
Cedefop; žádá Komisi, aby zvážila 
následující alternativy: přesun nadace do 
ústředí střediska Cedefop v Soluni a 
přesun střediska Cedefop do ústředí 
nadace v Loughlinstownu; podotýká, že 
by to znamenalo sdílení korporátních a 
podpůrných služeb a správy společných 
prostor a sdílení informační, 
telekomunikační a internetové 
infrastruktury, což by přineslo značnou 
úsporu finančních prostředků, které by 
mohly být použity na další financování 
obou organizací;

vypouští se

Or. en
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7.5.2020 A9-0051/3

Pozměňovací návrh 3
Lara Wolters
za skupinu S&D

Zpráva A9-0051/2020
Joachim Stanisław Brudziński
Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních 
podmínek (Eurofound)
2019/2067(DEC)

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. bere na vědomí, že roce 2018 
proběhlo jménem Komise externí 
hodnocení agentur Unie v působnosti 
Generálního ředitelství Komise pro 
zaměstnanost (Eurofound, Cedefop, ETF 
a EU-OSHA) a týkalo se jejich 
relevantnosti, účinnosti, účelnosti, 
koherence a přidané hodnoty Unie; 
vyzývá nadaci, aby orgánu příslušnému k 
udělení absolutoria podala zprávu o 
výsledcích tohoto hodnocení;

vypouští se

Or. en


