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Amendement 1
Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. stelt met tevredenheid vast dat de 
Rekenkamer heeft verklaard dat de 
onderliggende verrichtingen bij de 
jaarrekening van de Stichting voor het 
begrotingsjaar 2018 wettig en regelmatig 
zijn en dat de financiële situatie van de 
Stichting per 31 december 2018 correct is 
weergegeven;

1. stelt vast dat de Rekenkamer heeft 
verklaard dat de onderliggende 
verrichtingen bij de jaarrekening van de 
Stichting voor het begrotingsjaar 2018 
wettig en regelmatig zijn en dat de 
financiële situatie van de Stichting per 31 
december 2018 correct is weergegeven;

Or. it

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is ingenomen met het hoge 
uitvoeringspercentage van de geplande 
werkzaamheden van de Stichting (91 %), 
maar merkt op dat dit lichtjes is gedaald 
ten opzichte van 2017 (93 %); wijst op de 
aanzienlijke verbetering van het aantal 
tijdige verwezenlijkingen in 2018 (94 %) 
ten opzichte van voorgaande jaren 
(88 %);

Or. en

Amendement 3
Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. waardeert de activiteiten van de 
Stichting ter ondersteuning van de 
hervorming van de beroepsopleiding in de 
partnerlanden van de Unie;

Schrappen

Or. it

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. waardeert de activiteiten van de 
Stichting ter ondersteuning van de 
hervorming van de beroepsopleiding in de 
partnerlanden van de Unie;

2. merkt op dat de ETF betrokken is 
geweest bij de vaststelling, formulering, 
tenuitvoerlegging, monitoring en 
evaluatie van de externe programma’s 
van de EU gericht op de ontwikkeling van 
vaardigheden en menselijk kapitaal en 
werkgelegenheid; waardeert dat de ETF 
het enige EU-agentschap is met een 
mandaat om buiten de EU te opereren ter 
ondersteuning van het externe optreden 
van de EU op het gebied van onderwijs, 
opleidingen, vaardigheden en 
arbeidsmarktsystemen en ter 
ondersteuning van de hervorming van de 
beroepsopleiding in de partnerlanden van 
de Unie;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. waardeert de activiteiten van de 
Stichting ter ondersteuning van de 
hervorming van de beroepsopleiding in de 
partnerlanden van de Unie;

2. waardeert de activiteiten van de 
Stichting ter ondersteuning van de 
hervorming van de beroepsopleiding en de 
ontwikkeling van menselijk kapitaal in de 
partnerlanden van de Unie teneinde de 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en de 
werkgelegenheidsvooruitzichten van hun 
burgers te verbeteren;

Or. en

Amendement 6
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. waardeert de activiteiten van de 
Stichting ter ondersteuning van de 
hervorming van de beroepsopleiding in de 
partnerlanden van de Unie;

2. waardeert de activiteiten van de 
Stichting ter ondersteuning van de 
hervorming van de beroepsopleiding in de 
partnerlanden van de Unie; benadrukt dat 
de agentschappen voldoende materiaal en 
personeel moeten worden geboden zodat 
ze hun taken naar behoren kunnen 
uitvoeren en ze particuliere partijen voor 
kunnen blijven;

Or. en

Amendement 7
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept dat transparantie en 
bewustzijn bij de burgers over het bestaan 
van de agentschappen van essentieel 
belang zijn voor de democratische 
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verantwoordingsplicht van de 
agentschappen; is van oordeel dat de 
bruikbaarheid en het gebruiksgemak van 
de middelen en gegevens van het 
agentschap van het hoogste belang zijn; 
dringt daarom aan op een beoordeling 
van de manier waarop de middelen en 
gegevens momenteel worden weergegeven 
en beschikbaar worden gesteld, en in 
hoeverre burgers deze gemakkelijk te 
identificeren, herkennen en gebruiken 
vinden; brengt in herinnering dat 
lidstaten meer bewustzijn bij burgers 
kunnen creëren door een alomvattend 
plan te ontwikkelen om meer Unieburgers 
te bereiken;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is ingenomen met het werk van de 
ETF in de buurlanden van de EU, de 
uitbreidingslanden en de Centraal-
Aziatische landen, en haar bijdrage aan 
het pan-Afrikaans beleid van de EU en de 
programma’s ter bevordering van de 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en 
socio-economische inclusie, en is een 
sterke voorstander van de doelstelling van 
de ETF om wereldwijd de beleidsvorming 
op het gebied van beroepsonderwijs en -
opleiding te verbeteren;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. herhaalt dat in de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN (SDG’s), de Europese consensus 
inzake ontwikkeling en het mondiale 
verslag over de toekomst van werk van de 
Internationale Arbeidsorganisatie een 
leven lang leren wordt gezien als van 
essentieel belang voor duurzame groei en 
een inclusieve, stabiele samenleving, en 
pleit ervoor een leven lang leren te 
behouden als een centraal onderdeel van 
het werk van de ETF;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. steunt het werk van de ETF 
op het gebied van digitale vaardigheden 
en competenties en haar werk in het 
ondersteunen van landen bij het 
verbeteren van hun kwalificaties en 
erkenningsregeling voor kwalificaties, 
zodat beroepsonderwijs en -opleiding 
worden gemoderniseerd met het oog op 
een leven lang leren, inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt en het toekomstige 
concurrentievermogen van die regio’s en 
landen; stelt vast dat in 86 % van de 
landen waar de ETF actief is vooruitgang 
is geboekt op het gebied van kwalificaties, 
governance, inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt, aanbod van 
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beroepsonderwijs en -opleiding, leren 
ondernemen en beleidsanalyse;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. stelt vast dat de 
doelstellingen en acties van de ETF en het 
beleid en de werkzaamheden van de EU in 
grote mate complementair zijn, en 
waardeert voorts dat de Stichting 
voortdurend samenwerkt en middelen 
deelt met andere agentschappen, met 
name Cedefop en Eurofound, hetgeen 
aanzienlijke kennisuitwisseling mogelijk 
maakt;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 sexies. stelt met tevredenheid vast 
dat de ETF haar in het werkprogramma 
van 2018 uiteengezette doelstellingen 
heeft behaald met een zeer hoog 
uitvoeringspercentage van 91 %, hetgeen 
de kwaliteit van de planning en 
tenuitvoerlegging aantoont, evenals het 
vermogen van de Stichting om zich aan te 
passen aan de voortdurend veranderende 
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sociale behoeften en politieke 
ontwikkelingen; benadrukt in dit verband 
het belang van het waarborgen van 
voldoende personele en financiële 
middelen zodat de Stichting haar taken 
ook in de toekomst met een zeer hoog 
uitvoeringspercentage ten uitvoer kan 
brengen;

Or. en

Amendement 13
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de Stichting in 2018 is 
begonnen met de tenuitvoerlegging van de 
17 interne controlebeginselen die zij in 
november 2017 heeft vastgesteld; merkt 
verder op dat uit informatie van de 
Stichting blijkt dat alle open acties in het 
ontwikkelingsplan van de Stichting zijn 
opgenomen en in 2019 als prioritaire 
gebieden voor verbetering zullen worden 
behandeld;

3. merkt op dat de Stichting in 2018 is 
begonnen met de tenuitvoerlegging van de 
17 verbeterde interne controlebeginselen 
die zij in november 2017 heeft vastgesteld 
en dat de jaarlijkse beoordeling van de 
interne controles in 2018 volledig was 
gebaseerd op de nieuwe interne 
controlebeginselen; merkt verder op dat uit 
informatie van de Stichting blijkt dat alle 
open acties in het ontwikkelingsplan van 
de Stichting zijn opgenomen en in 2019 als 
prioritaire gebieden voor verbetering zullen 
worden behandeld;

Or. en

Amendement 14
Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met het feit dat de 5. neemt kennis van het feit dat de 
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Stichting acties heeft uitgevoerd die 
hebben geleid tot de formele afsluiting van 
alle aanbevelingen van de dienst Interne 
audit van de Commissie bij de in 2017 
uitgevoerde audit in verband met de 
monitoring van de vooruitgang in 
beroepsonderwijs en -opleiding;

Stichting acties heeft uitgevoerd die 
hebben geleid tot de formele afsluiting van 
alle aanbevelingen van de dienst Interne 
audit van de Commissie bij de in 2017 
uitgevoerde audit in verband met de 
monitoring van de vooruitgang in 
beroepsonderwijs en -opleiding;

Or. it

Amendement 15
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is ingenomen met het feit dat de 
Stichting acties heeft uitgevoerd die 
hebben geleid tot de formele afsluiting van 
alle aanbevelingen van de dienst Interne 
audit van de Commissie bij de in 2017 
uitgevoerde audit in verband met de 
monitoring van de vooruitgang in 
beroepsonderwijs en -opleiding;

5. is ingenomen met het feit dat de 
Stichting acties heeft uitgevoerd die 
hebben geleid tot de formele afsluiting van 
alle aanbevelingen van de dienst Interne 
audit van de Commissie bij de in 2017 
uitgevoerde audit in verband met de 
monitoring van de vooruitgang in 
beroepsonderwijs en -opleiding en dat de 
uitvoeringsgraad van de aanbevelingen 
van de interne audits voor het derde jaar 
op rij 100 % is;

Or. en

Amendement 16
Guido Reil

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. beveelt op grond van de 
beschikbare feiten aan de uitvoerend 
directeur van de Europese Stichting voor 
opleiding kwijting te verlenen voor de 

6. beveelt op grond van de 
beschikbare feiten aan de uitvoerend 
directeur van de Europese Stichting voor 
opleiding geen kwijting te verlenen voor 
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uitvoering van de begroting van de 
Stichting voor het begrotingsjaar 2018.

de uitvoering van de begroting van de 
Stichting voor het begrotingsjaar 2018.

Or. de

Amendement 17
Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. beveelt op grond van de 
beschikbare feiten aan de uitvoerend 
directeur van de Europese Stichting voor 
opleiding kwijting te verlenen voor de 
uitvoering van de begroting van de 
Stichting voor het begrotingsjaar 2018.

6. beveelt op grond van de 
beschikbare feiten aan de uitvoerend 
directeur van de Europese Stichting voor 
opleiding geen kwijting te verlenen voor 
de uitvoering van de begroting van de 
Stichting voor het begrotingsjaar 2018.

Or. it


