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Poprawka 1
Elena Lizzi

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wyraża zadowolenie z faktu, że 
Trybunał Obrachunkowy uznał, iż 
transakcje leżące u podstaw rocznego 
sprawozdania finansowego Fundacji za rok 
budżetowy 2018 są legalne i prawidłowe 
oraz że jej sytuacja finansowa na dzień 31 
grudnia 2018 r. została rzetelnie 
przedstawiona;

1. przyjmuje do wiadomości fakt, że 
Trybunał Obrachunkowy uznał, iż 
transakcje leżące u podstaw rocznego 
sprawozdania finansowego Fundacji za rok 
budżetowy 2018 są legalne i prawidłowe 
oraz że jej sytuacja finansowa na dzień 31 
grudnia 2018 r. została rzetelnie 
przedstawiona;

Or. it

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

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje wysoki 
wskaźnik realizacji zaplanowanych 
działań Fundacji (91 %), lecz zauważa, że 
jest on nieznacznie niższy w porównaniu z 
2017 r. (93 %); odnotowuje znaczną 
poprawę wskaźnika terminowości 
wykonania w 2018 r. (94 %) w 
porównaniu z poprzednim rokiem (88 %);

Or. en

Poprawka 3
Elena Lizzi

Projekt opinii
Ustęp 2



PE644.904v01-00 4/11 AM\1194666PL.docx

PL

Projekt opinii Poprawka

2. docenia działania Fundacji na 
rzecz wspierania reformy kształcenia 
zawodowego w krajach partnerskich Unii;

skreśla się

Or. it

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

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. docenia działania Fundacji na 
rzecz wspierania reformy kształcenia 
zawodowego w krajach partnerskich Unii;

2. zauważa, że Fundacja była 
zaangażowana w określanie, 
formułowanie, wdrażanie, monitorowanie 
i ocenę zewnętrznych programów UE 
związanych z rozwojem umiejętności i 
kapitału ludzkiego oraz zatrudnieniem; 
docenia fakt, że Fundacja jest jedyną 
agencją unijną posiadającą mandat do 
pracy poza UE polegającej na wspieraniu 
działań zewnętrznych UE w dziedzinie 
kształcenia, szkolenia, umiejętności i 
systemów rynku pracy, a także do 
wspierania reformy kształcenia 
zawodowego w krajach partnerskich Unii;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. docenia działania Fundacji na rzecz 
wspierania reformy kształcenia 

2. docenia działania Fundacji na rzecz 
wspierania reformy kształcenia 
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zawodowego w krajach partnerskich Unii; zawodowego i rozwoju kapitału ludzkiego 
w krajach partnerskich Unii w celu 
poprawy zatrudnialności i perspektyw 
zatrudnienia ich obywateli;

Or. en

Poprawka 6
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. docenia działania Fundacji na rzecz 
wspierania reformy kształcenia 
zawodowego w krajach partnerskich Unii;

2. docenia działania Fundacji na rzecz 
wspierania reformy kształcenia 
zawodowego w krajach partnerskich Unii; 
podkreśla konieczność zapewnienia 
agencjom wystarczających zasobów 
materialnych i kadrowych niezbędnych do 
właściwego wykonywania ich zadań, a 
jednocześnie zapewnienia im 
pierwszeństwa przed prywatnymi 
wykonawcami;

Or. en

Poprawka 7
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że przejrzystość i wiedza 
obywateli o istnieniu agencji mają 
zasadnicze znaczenie dla ich 
rozliczalności demokratycznej; uważa, że 
zasadnicze znaczenie mają użyteczność i 
łatwość korzystania z zasobów i danych 
agencji; w związku z tym wzywa do oceny 
sposobu przedstawiania i udostępniania 
danych i zasobów oraz oceny, w jakim 
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stopniu obywatele uważają, że dane 
można łatwo identyfikować, rozpoznawać 
i wykorzystywać; przypomina, że państwa 
członkowskie mogą podnosić świadomość 
społeczną w tym zakresie dzięki 
przygotowaniu kompleksowego planu 
dotarcia do większej liczby obywateli 
unijnych;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. z zadowoleniem przyjmuje 
współpracę Fundacji z państwami 
sąsiadującymi z UE, państwami objętymi 
procesem rozszerzenia i państwami Azji 
Środkowej oraz jej wkład w realizację 
panafrykańskich strategii politycznych i 
programów UE z myślą o wspieraniu 
zatrudnialności i włączenia społeczno-
gospodarczego, a także zdecydowanie 
popiera cel Fundacji, jakim jest globalna 
poprawa kształtowania polityki 
kształcenia i szkolenia zawodowego;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka



AM\1194666PL.docx 7/11 PE644.904v01-00

PL

2b. przypomina, że w celach 
zrównoważonego rozwoju ONZ, w 
Europejskim konsensusie w sprawie 
rozwoju i w globalnym sprawozdaniu 
MOP w sprawie przyszłości pracy uczenie 
się przez całe życie uznano za niezbędne 
dla trwałego wzrostu gospodarczego i 
stabilnego inkluzywnego społeczeństwa, i 
zaleca, by pozostało ono centralnym 
obszarem działań Fundacji;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. zachęca Fundację do pracy w 
obszarze umiejętności i kompetencji 
cyfrowych oraz udzielania państwom 
pomocy w doskonaleniu ich kwalifikacji i 
systemów kwalifikacji w celu modernizacji 
kształcenia i szkolenia zawodowego na 
potrzeby uczenia się przez całe życie, 
zatrudnialności i przyszłej 
konkurencyjności tych regionów i państw; 
uznaje, że 86 % państw, w których działa 
Fundacja, wykazało postępy w obszarach 
takich jak kwalifikacje, sprawowanie 
rządów, zatrudnialność, zapewnianie 
kształcenia i szkolenia zawodowego, 
nauka przedsiębiorczości oraz analiza 
polityczna;

Or. en

Poprawka 11
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind
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Projekt opinii
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2d. dostrzega, że cele i działania 
Fundacji w znacznym stopniu uzupełniają 
politykę i działania UE, a ponadto docenia 
jej stałą współpracę i wymianę zasobów z 
innymi agencjami, w szczególności z 
Cedefop i Eurofound, co pozwala na 
obszerne dzielenie się wiedzą;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2e. z zadowoleniem odnotowuje, że 
Fundacja osiągnęła cele określone w 
programie prac na 2018 r., przy bardzo 
wysokim wskaźniku realizacji, tj. 91 %, co 
świadczy o dobrej jakości planowania i 
wdrażania, a także o zdolności do 
reagowania na stale zmieniające się 
potrzeby społeczne i rozwój sytuacji 
politycznej; w związku z tym zwraca 
uwagę na znaczenie zapewnienia 
odpowiednich zasobów kadrowych i 
finansowych umożliwiających Fundacji 
dalsze wykonywanie zadań przy wysokim 
wskaźniku realizacji;

Or. en

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



AM\1194666PL.docx 9/11 PE644.904v01-00

PL

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że w 2018 r. Fundacja 
rozpoczęła wdrażanie 17 zasad kontroli 
wewnętrznej przyjętych w listopadzie 
2017 r.; ponadto w oparciu o informacje 
przekazane przez Fundację zauważa 
również, że wszelkie niezakończone 
działania zostały włączone do planu 
rozwoju Fundacji i będą traktowane 
priorytetowo jako obszary wymagające 
ulepszenia w 2019 r.;

3. zauważa, że w 2018 r. Fundacja 
rozpoczęła wdrażanie ulepszonych 17 
zasad kontroli wewnętrznej przyjętych w 
listopadzie 2017 r. oraz że coroczna ocena 
kontroli wewnętrznej w 2018 r. była w 
pełni oparta na nowych zasadach kontroli 
wewnętrznej; ponadto w oparciu o 
informacje przekazane przez Fundację 
zauważa również, że wszelkie 
niezakończone działania zostały włączone 
do planu rozwoju Fundacji i będą 
traktowane priorytetowo jako obszary 
wymagające ulepszenia w 2019 r.;

Or. en

Poprawka 14
Elena Lizzi

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Fundacja zrealizowała działania, które 
doprowadziły do formalnego zamknięcia 
wszystkich zaleceń wydanych przez Służbę 
Audytu Wewnętrznego Komisji w ramach 
kontroli monitorowania postępów w 
dziedzinie kształcenia i szkolenia 
zawodowego za rok 2017;

5. przyjmuje do wiadomości fakt, że 
Fundacja zrealizowała działania, które 
doprowadziły do formalnego zamknięcia 
wszystkich zaleceń wydanych przez Służbę 
Audytu Wewnętrznego Komisji w ramach 
kontroli monitorowania postępów w 
dziedzinie kształcenia i szkolenia 
zawodowego za rok 2017;

Or. it

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

Projekt opinii
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Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Fundacja zrealizowała działania, które 
doprowadziły do formalnego zamknięcia 
wszystkich zaleceń wydanych przez Służbę 
Audytu Wewnętrznego Komisji w ramach 
kontroli monitorowania postępów w 
dziedzinie kształcenia i szkolenia 
zawodowego za rok 2017;

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Fundacja zrealizowała działania, które 
doprowadziły do formalnego zamknięcia 
wszystkich zaleceń wydanych przez Służbę 
Audytu Wewnętrznego Komisji w ramach 
kontroli monitorowania postępów w 
dziedzinie kształcenia i szkolenia 
zawodowego za rok 2017, oraz że 
wskaźnik realizacji zaleceń z audytu 
wewnętrznego trzeci rok z rzędu wynosi 
100 %;

Or. en

Poprawka 16
Guido Reil

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. na podstawie dostępnych danych 
zaleca udzielenie dyrektorowi Europejskiej 
Fundacji Kształcenia absolutorium z 
wykonania budżetu Fundacji za rok 
budżetowy 2018.

6. na podstawie dostępnych danych 
zaleca, by nie udzielać dyrektorowi 
Europejskiej Fundacji Kształcenia 
absolutorium z wykonania budżetu 
Fundacji za rok budżetowy 2018.

Or. de

Poprawka 17
Elena Lizzi

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. na podstawie dostępnych danych 
zaleca udzielenie dyrektorowi Europejskiej 
Fundacji Kształcenia absolutorium z 

6. na podstawie dostępnych danych 
zaleca, aby nie udzielać dyrektorowi 
Europejskiej Fundacji Kształcenia 
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wykonania budżetu Fundacji za rok 
budżetowy 2018.

absolutorium z wykonania budżetu 
Fundacji za rok budżetowy 2018.

Or. it


