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6. märgib, et sihtasutus, mida käsitleti 
ametitevahelises välishindamises koos 
Cedefopi, EU-OSHA ja ETFiga ning mis 
hõlmas ajavahemikku 2012–2016 ja 
keskendus ametite tegevuse hindamisele 
seoses asjakohasuse, tulemuslikkuse, 
tõhususe, sidususe ja liidu lisaväärtusega 
ning nende nelja ameti tulevikuga, on 
töötanud välja tegevuskava selle hindamise 
tulemuste käsitlemiseks; kutsub sihtasutust 
üles andma eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutavale institutsioonile 
aru lõpparuande tulemustest, eelkõige 
seoses sihtasutuse antava liidu 
lisaväärtuse hindamise ja sihtasutuse 
tulevikuga;

6. märgib, et sihtasutus, mida käsitleti 
ametitevahelises välishindamises koos 
Cedefopi, EU-OSHA ja ETFiga ning mis 
hõlmas ajavahemikku 2012–2016 ja 
keskendus ametite tegevuse asjakohasuse, 
tulemuslikkuse, tõhususe, sidususe ja liidu 
lisaväärtuse hindamisele ning nende nelja 
ameti tulevikule, on töötanud välja 
tegevuskava selle hindamise tulemuste 
käsitlemiseks; kutsub sihtasutust üles 
andma eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise eest vastutavale institutsioonile 
aru lõpparuande tulemustest;
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7. palub komisjonil teha 
teostatavusuuring, et hinnata sihtasutuse 
Cedefopiga ühendamise võimalust; 
rõhutab asjaolu, et sihtasutusel ja 
Cedefopil on väga sarnane 
tegevusvaldkond ning ühinemine 
lihtsustaks nende kahe ameti rahastamist 
ja muudaks liidu ametite süsteemi üldsuse 
jaoks selgemaks; kutsub komisjoni üles 
kaaluma Cedefopiga vähemalt ühise 
koostoime loomist; kutsub komisjoni üles 
hindama järgmisi alternatiive: sihtasutuse 
üleviimine Cedefopi peakorterisse 
Thessalonikis ja Cedefopi üleviimine 
sihtasutuse peakorterisse 
Loughlinstownis; märgib, et see 
tähendaks korporatiiv- ja tugiteenuste 
jagamist ning ühiste ruumide haldamist, 
samuti ühist IKT-, telekommunikatsiooni- 
ja internetipõhist taristut, millega hoitaks 
kokku märkimisväärseid rahasummasid, 
mida kasutataks mõlema ameti edasiseks 
rahastamiseks;
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8. märgib, et komisjoni nimel viidi 
2018. aastal läbi tööhõive peadirektoraadi 
pädevusse kuuluvate liidu ametite 
(Eurofound, Cedefop, ETF ja EU-OSHA) 
välishindamine seoses nende 
asjakohasuse, tulemuslikkuse, tõhususe, 
sidususe ja liidu lisaväärtusega; kutsub 
sihtasutust üles andma eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise eest vastutavale 
institutsioonile aru selle hindamise 
tulemuste kohta;
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