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Tarkistus 1
Elena Lizzi

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. on tyytyväinen, että 
tilintarkastustuomioistuin totesi, että 
säätiön varainhoitovuodelta 2018 annetun 
tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat 
lailliset ja sääntöjenmukaiset ja että säätiön 
taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 
2018 on esitetty oikeat ja riittävät tiedot;

1. panee merkille, että 
tilintarkastustuomioistuin totesi, että 
säätiön varainhoitovuodelta 2018 annetun 
tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat 
lailliset ja sääntöjenmukaiset ja että säätiön 
taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 
2018 on esitetty oikeat ja riittävät tiedot;

Or. it

Tarkistus 2
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. on tyytyväinen suunnitellun 
toiminnan korkeaan toteutusasteeseen 
(91 prosenttia) mutta toteaa sen laskeneen 
hieman vuoteen 2017 verrattuna 
(93 prosenttia); panee merkille, että 
oikea-aikaisen toteutuksen osuus 
(94 prosenttia) oli noussut huomattavasti 
edellisvuoteen verrattuna (88 prosenttia);

Or. en

Tarkistus 3
Elena Lizzi

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. arvostaa sitä, että säätiö tukee 
ammatillisen koulutuksen uudistamista 
Euroopan unionin kumppanimaissa;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 4
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. arvostaa sitä, että säätiö tukee 
ammatillisen koulutuksen uudistamista 
Euroopan unionin kumppanimaissa;

2. toteaa, että säätiö on ollut mukana 
osaamisen ja inhimillisen pääoman 
kehittämistä ja työllisyyttä koskevien 
EU:n ulkoisten ohjelmien määrittelyssä, 
muotoilussa, täytäntöönpanossa, 
seurannassa ja arvioinnissa; arvostaa sitä, 
että säätiö on ainoa EU:n virasto, jolla on 
valtuudet toimia EU:n ulkopuolella 
koulutusta, osaamista ja 
työmarkkinajärjestelmiä koskevien EU:n 
ulkoisten toimien tukemiseksi ja tukea 
ammatillisen koulutuksen uudistamista 
Euroopan unionin kumppanimaissa;

Or. en

Tarkistus 5
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. arvostaa sitä, että säätiö tukee 
ammatillisen koulutuksen uudistamista 
Euroopan unionin kumppanimaissa;

2. arvostaa sitä, että säätiö tukee 
ammatillisen koulutuksen uudistamista ja 
inhimillisen pääoman kehittämistä 
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Euroopan unionin kumppanimaissa niiden 
kansalaisten työllistettävyyden ja 
työllisyysnäkymien parantamiseksi;

Or. en

Tarkistus 6
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. arvostaa sitä, että säätiö tukee 
ammatillisen koulutuksen uudistamista 
Euroopan unionin kumppanimaissa;

2. arvostaa sitä, että säätiö tukee 
ammatillisen koulutuksen uudistamista 
Euroopan unionin kumppanimaissa; 
korostaa tarvetta tarjota virastoille 
riittävästi aineellisia ja henkilöresursseja, 
jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä 
asianmukaisesti ja jotta samalla voidaan 
varmistaa niiden ensisijaisuus suhteessa 
yksityisiin toimeksisaajiin;

Or. en

Tarkistus 7
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että avoimuus ja 
kansalaisten tietoisuus virastojen 
olemassaolosta ovat keskeisiä tekijöitä 
virastojen demokraattisen 
vastuuvelvollisuuden kannalta; pitää 
ensiarvoisen tärkeänä virastojen 
resurssien ja tietojen käytettävyyttä ja 
helppokäyttöisyyttä; kehottaa siksi 
arvioimaan, miten tiedot ja resurssit 
nykyään esitellään ja asetetaan saataville 
sekä missä määrin ne ovat kansalaisten 
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mielestä helposti yksilöitävissä, 
tunnistettavissa ja käytettävissä; 
muistuttaa, että jäsenvaltiot voivat lisätä 
kansalaisten tietoisuutta tältä osin 
laatimalla kattavan suunnitelman yhä 
useamman unionin kansalaisen 
tavoittamiseksi;

Or. en

Tarkistus 8
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pitää myönteisenä säätiön työtä 
EU:n naapurimaiden, laajentumismaiden 
ja Keski-Aasian maiden kanssa ja sen 
panosta EU:n yleisafrikkalaisiin 
politiikkoihin ja ohjelmiin, joilla pyritään 
edistämään työllistettävyyttä ja 
sosioekonomista osallisuutta, ja tukee 
voimakkaasti säätiön tavoitetta parantaa 
ammatillista koulutusta koskevaa 
päätöksentekoa maailmanlaajuisesti;

Or. en

Tarkistus 9
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. muistuttaa, että elinikäinen 
oppiminen on määritelty YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteissa, kehityspolitiikkaa 
koskevassa eurooppalaisessa 
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konsensuksessa ja työn tulevaisuudesta 
laaditussa ILO:n globaaliraportissa 
olennaiseksi kestävän kasvun ja 
osallistavan ja vakaan yhteiskunnan 
kannalta, ja suosittaa, että sen olisi 
pysyttävä säätiön toiminnan keskeisenä 
alana;

Or. en

Tarkistus 10
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. kannustaa säätiötä tekemään 
edelleen työtä digitaalisten taitojen ja 
osaamisen edistämiseksi sekä tukemaan 
maita niiden pyrkimyksissä kehittää 
tutkintojaan ja tutkintojärjestelmiään 
ammatillisen koulutuksen 
nykyaikaistamiseksi elinikäistä oppimista, 
työllistettävyyttä ja näiden maiden ja 
alueiden tulevaa kilpailukykyä ajatellen; 
toteaa, että 86 prosenttia maista, joissa 
säätiö on toiminut aktiivisesti, on 
edistynyt tutkintojen, hallinnon, 
työllistettävyyden, ammatillisen 
koulutuksen tarjonnan, yrittäjyystaitojen 
oppimisen ja politiikka-analyysien aloilla;

Or. en

Tarkistus 11
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Lausuntoluonnos
2 d kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2 d. toteaa, että säätiön tavoitteet ja 
toimet täydentävät erittäin hyvin EU:n 
politiikkoja ja toimia, ja pitää myös 
arvossa säätiön jatkuvaa yhteistyötä ja 
halukkuutta jakaa resursseja muiden 
virastojen ja erityisesti Euroopan 
ammatillisen koulutuksen 
kehittämiskeskuksen ja Euroopan elin- ja 
työolojen kehittämissäätiön kanssa, sillä 
sen vuoksi on mahdollista jakaa 
tietämystä merkittävästi;

Or. en

Tarkistus 12
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Lausuntoluonnos
2 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 e. panee tyytyväisenä merkille, että 
säätiö on saavuttanut vuoden 2018 
työohjelmassa asetetut tavoitteensa ja että 
toiminnan toteutusaste on erittäin korkea 
(91 prosenttia), mikä kertoo suunnittelun 
ja täytäntöönpanon laatutasosta sekä 
kyvystä vastata jatkuvasti muuttuviin 
sosiaalisiin tarpeisiin ja poliittiseen 
kehitykseen; painottaa tässä yhteydessä, 
että on tärkeää varmistaa riittävät 
henkilö- ja rahoitusresurssit, joiden turvin 
säätiö voi edelleen suorittaa tehtävänsä 
niin, että sen toiminnan toteutusaste pysyy 
erittäin korkeana;

Or. en

Tarkistus 13
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. panee merkille, että säätiö alkoi 
vuonna 2018 panna täytäntöön 17:ää 
sisäisen valvonnan periaatetta, jotka oli 
hyväksytty marraskuussa 2017; panee 
myös merkille säätiöltä saatujen tietojen 
perusteella, että kaikki keskeneräiset toimet 
sisällytettiin säätiön kehityssuunnitelmaan 
ja että niitä käsiteltäisiin vuonna 2019 
ensisijaisina parannuskohteina;

3. panee merkille, että säätiö alkoi 
vuonna 2018 panna täytäntöön 17:ää 
parannettua sisäisen valvonnan 
periaatetta, jotka oli hyväksytty 
marraskuussa 2017, ja että vuonna 2018 
toteutettu sisäisen valvonnan 
vuosiarviointi perustui kokonaan uusiin 
sisäisen valvonnan periaatteisiin; panee 
myös merkille säätiöltä saatujen tietojen 
perusteella, että kaikki keskeneräiset toimet 
sisällytettiin säätiön kehityssuunnitelmaan 
ja että niitä käsiteltäisiin vuonna 2019 
ensisijaisina parannuskohteina;

Or. en

Tarkistus 14
Elena Lizzi

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on tyytyväinen siihen, että säätiö 
toteutti toimia, joiden myötä voitiin 
virallisesti lopettaa jatkotoimet niiden 
kaikkien suositusten osalta, jotka 
komission sisäinen tarkastus oli esittänyt 
vuonna 2017 toimitetun ammatillisen 
koulutuksen edistymistä koskevan 
seurantatarkastuksen perusteella;

5. panee merkille, että säätiö toteutti 
toimia, joiden myötä voitiin virallisesti 
lopettaa jatkotoimet niiden kaikkien 
suositusten osalta, jotka komission sisäinen 
tarkastus oli esittänyt vuonna 2017 
toimitetun ammatillisen koulutuksen 
edistymistä koskevan seurantatarkastuksen 
perusteella;

Or. it

Tarkistus 15
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind
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Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. on tyytyväinen siihen, että säätiö 
toteutti toimia, joiden myötä voitiin 
virallisesti lopettaa jatkotoimet niiden 
kaikkien suositusten osalta, jotka 
komission sisäinen tarkastus oli esittänyt 
vuonna 2017 toimitetun ammatillisen 
koulutuksen edistymistä koskevan 
seurantatarkastuksen perusteella;

5. on tyytyväinen siihen, että säätiö 
toteutti toimia, joiden myötä voitiin 
virallisesti lopettaa jatkotoimet niiden 
kaikkien suositusten osalta, jotka 
komission sisäinen tarkastus oli esittänyt 
vuonna 2017 toimitetun ammatillisen 
koulutuksen edistymistä koskevan 
seurantatarkastuksen perusteella, ja että 
sisäisen tarkastuksen suositukset on 
toteutettu sataprosenttisesti kolmantena 
vuotena peräkkäin;

Or. en

Tarkistus 16
Guido Reil

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. suosittelee käytettävissä olevien 
tietojen perusteella, että Euroopan 
koulutussäätiön johtajalle myönnetään 
vastuuvapaus säätiön talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018.

6. suosittelee käytettävissä olevien 
tietojen perusteella, että Euroopan 
koulutussäätiön johtajalle ei myönnetä 
vastuuvapautta säätiön talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018.

Or. de

Tarkistus 17
Elena Lizzi

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. suosittelee käytettävissä olevien 
tietojen perusteella, että Euroopan 

6. suosittelee käytettävissä olevien 
tietojen perusteella, että Euroopan 
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koulutussäätiön johtajalle myönnetään 
vastuuvapaus säätiön talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018.

koulutussäätiön johtajalle ei myönnetä 
vastuuvapautta säätiön talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018.

Or. it


