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Grozījums Nr. 1
Lara Wolters
S&D grupas vārdā

Ziņojums A9-0051/2020
Joachim Stanisław Brudziński
2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzīves un darba apstākļu 
uzlabošanas fonds (Eurofound)
(2019/2067(DEC))

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. atzīmē, ka Fonds, par ko (līdztekus 
Cedefop, EU-OSHA un ETF) tika veikts 
ārējs transversāls novērtējums par 2012.–
2016. gadu, kurā galvenā uzmanība tika 
pievērsta aģentūru novērtējumam saistībā 
ar to darba svarīgumu, rezultativitāti, 
efektivitāti, saskaņotību un Savienības 
pievienoto vērtību, kā arī šo četru aģentūru 
nākotnei, ir izstrādājis rīcības plānu, kā 
ņemt vērā šā novērtējuma konstatējumus; 
aicina Fondu ziņot budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādei par galīgā ziņojuma 
rezultātiem, jo īpaši attiecībā uz Fonda 
dotās Savienības pievienotās vērtības 
izvērtējumu un viedokļiem par Fonda 
nākotni;

6. atzīmē, ka Fonds, par ko (līdztekus 
Cedefop, EU-OSHA un ETF) tika veikts 
ārējs transversāls novērtējums par 2012.–
2016. gadu, kurā galvenā uzmanība tika 
pievērsta aģentūru novērtējumam saistībā 
ar to darba svarīgumu, rezultativitāti, 
efektivitāti, saskaņotību un Savienības 
pievienoto vērtību, kā arī šo četru aģentūru 
nākotnei, ir izstrādājis rīcības plānu, kā 
ņemt vērā šā novērtējuma konstatējumus; 
aicina Fondu ziņot budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādei par galīgā ziņojuma 
rezultātiem;
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Grozījums Nr. 2
Lara Wolters
S&D grupas vārdā

Ziņojums A9-0051/2020
Joachim Stanisław Brudziński
2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzīves un darba apstākļu 
uzlabošanas fonds (Eurofound)
(2019/2067(DEC))

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. aicina Komisiju veikt priekšizpēti, 
lai izvērtētu iespēju apvienot Fondu ar 
Cedefop; uzsver, ka Fonda un Cedefop 
darbības joma ir ļoti līdzīga un ka šāda 
apvienošana vienkāršotu abu aģentūru 
finansēšanu, kā arī padarītu skaidrāku 
Savienības aģentūru sistēmu no 
sabiedrības viedokļa; aicina Komisiju 
apsvērt vismaz sinerģijas virzienu izveidi 
ar Cedefop; aicina Komisiju izvērtēt šādas 
alternatīvas:  Fonda pārcelšanu uz 
Cedefop galveno mītni Salonikos un 
Cedefop pārcelšanu uz Fonda galveno 
mītni Loughlinstown; norāda, ka tas 
nozīmētu korporatīvo un atbalsta 
pakalpojumu kopīgu izmantošanu un 
kopējo telpu pārvaldību, kā arī vienotas 
IKT, telekomunikāciju un interneta 
infrastruktūras izmantošanu, tādējādi 
ietaupot lielas naudas summas, kas tiktu 
izmantotas abu aģentūru turpmākai 
finansēšanai;

svītrots
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Lara Wolters
S&D grupas vārdā

Ziņojums A9-0051/2020
Joachim Stanisław Brudziński
2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzīves un darba apstākļu 
uzlabošanas fonds (Eurofound)
(2019/2067(DEC))

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atzīmē, ka 2018. gadā Komisijas 
uzdevumā tika veikts Komisijas 
Nodarbinātības ĢD paspārnē strādājošo 
Savienības aģentūru (Eurofound, 
Cedefop, ETF un EU-OSHA) ārējs 
izvērtējums, kurā tika aplūkots šo 
aģentūru darba svarīgums, rezultativitāte, 
efektivitāte, saskaņotība un Savienības 
pievienotā vērtība; aicina Fondu ziņot 
budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par 
šā izvērtējuma rezultātiem;

svītrots

Or. en


