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Amendement 1
Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. spreekt zijn tevredenheid uit over 
het feit dat de Rekenkamer heeft verklaard 
dat de onderliggende verrichtingen bij de 
jaarrekening van het Centrum voor het 
begrotingsjaar 2018 wettig en regelmatig 
zijn en dat de financiële situatie van het 
Centrum per 31 december 2018 correct is 
weergegeven;

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

Or. it

Amendement 2
Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is verheugd over het 
uitvoeringspercentage van de begroting 
van 100 % in 2018 (in vergelijking met 
99,95 % in 2017);

2. neemt kennis van het 
uitvoeringspercentage van de begroting 
van 100 % in 2018 (in vergelijking met 
99,95 % in 2017);

Or. it

Amendement 3
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is verheugd over het 
uitvoeringspercentage van de begroting 

2. is verheugd over het voorbeeldige 
uitvoeringspercentage van de begroting 
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van 100 % in 2018 (in vergelijking met 
99,95 % in 2017);

van 100 % in 2018 (in vergelijking met 
99,95 % in 2017), alsmede over de 
bezettingsgraad in de lijst van het aantal 
ambten van 96 %;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. is verheugd over het 
uitvoeringspercentage van de begroting 
van 100 % in 2018 (in vergelijking met 
99,95 % in 2017);

2. is verheugd over het 
uitvoeringspercentage van de begroting 
van 100 % in 2018 (in vergelijking met 
99,95 % in 2017); merkt op dat uit dit 
buitengewone resultaat en 
uitvoeringspercentage van de begroting 
blijkt hoe succesvol het Centrum is 
geweest in zijn streven de middelen 
optimaal te gebruiken;

Or. en

Amendement 5
Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. waardeert hetgeen het Centrum 
doet op het gebied van onderzoek, analyse 
en technisch advies met betrekking tot het 
beleid inzake beroepsonderwijs en -
opleiding, kwalificaties en vaardigheden;

Schrappen

Or. it
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Amendement 6
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. waardeert hetgeen het Centrum 
doet op het gebied van onderzoek, analyse 
en technisch advies met betrekking tot het 
beleid inzake beroepsonderwijs en 
-opleiding, kwalificaties en vaardigheden;

3. waardeert de aanhoudende hoge 
kwaliteit van de werkzaamheden van het 
Centrum op het gebied van onderzoek, 
analyse en technisch advies ter 
ondersteuning van de ontwikkeling van 
beleid inzake levenslang leren in Europa 
en beroepsonderwijs en -opleiding, 
kwalificaties en vaardigheden, met name 
via het Skills Panorama en zijn rol bij het 
ondersteunen van de deelnemers aan het 
proces van Kopenhagen;

Or. en

Amendement 7
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. waardeert hetgeen het Centrum 
doet op het gebied van onderzoek, analyse 
en technisch advies met betrekking tot het 
beleid inzake beroepsonderwijs en 
-opleiding, kwalificaties en vaardigheden;

3. waardeert de deskundigheid en 
werkzaamheden van het Centrum op het 
gebied van onderzoek, analyse en 
technisch advies met betrekking tot het 
beleid inzake beroepsonderwijs en 
-opleiding, kwalificaties en vaardigheden 
met het oog op de bevordering van 
opleidingen van hoog gehalte die zijn 
afgestemd op de behoeften van de 
arbeidsmarkt;

Or. fr

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. waardeert hetgeen het Centrum 
doet op het gebied van onderzoek, analyse 
en technisch advies met betrekking tot het 
beleid inzake beroepsonderwijs en 
-opleiding, kwalificaties en vaardigheden;

3. waardeert de hoge kwaliteit van de 
werkzaamheden van het Centrum op het 
gebied van onderzoek, analyse en 
technisch advies met betrekking tot het 
beleid inzake beroepsonderwijs en 
-opleiding, kwalificaties en vaardigheden; 
beklemtoont in dit verband dat het 
belangrijk is voldoende personele en 
financiële middelen ter beschikking te 
stellen zodat het Cedefop in staat is zijn 
toenemende en veranderende taken uit te 
voeren;

Or. en

Amendement 9
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. waardeert hetgeen het Centrum 
doet op het gebied van onderzoek, analyse 
en technisch advies met betrekking tot het 
beleid inzake beroepsonderwijs en -
opleiding, kwalificaties en vaardigheden;

3. waardeert hetgeen het Centrum 
doet op het gebied van onderzoek, analyse 
en technisch advies met betrekking tot het 
beleid inzake beroepsonderwijs en -
opleiding, kwalificaties en vaardigheden; 
benadrukt dat de agentschappen van 
voldoende materiële en personele 
middelen moeten worden voorzien om 
hun taken naar behoren te kunnen 
vervullen en dat zij voorrang moeten 
krijgen boven contractanten uit de 
particuliere sector;

Or. en
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Amendement 10
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat transparantie en 
bekendheid van de burger met het bestaan 
van de agentschappen van essentieel 
belang zijn voor de democratische 
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 
gepresenteerd en beschikbaar worden 
gesteld, en van de mate waarin burgers 
van oordeel zijn dat deze gemakkelijk te 
identificeren, te herkennen en te 
gebruiken zijn; 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 11
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is ingenomen met de bijdragen en 
deskundigheid van het Cedefop bij het 
leveren van nieuwe kennis, feiten- en 
beleidsanalyse, het houden van toezicht 
op beleidstrends en het optreden als 
kennismakelaar inzake zeer relevante 
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beleidskwesties die op de EU-agenda 
staan; erkent de hoge kwaliteit van de 
werkzaamheden van het Centrum inzake 
verschillende projecten, met name de 
vaardighedenagenda voor Europa, 
Europass, de herziening van het Skills 
Panorama, de European Skills Index en 
de vooruitzichten inzake vaardigheden;

Or. en

Amendement 12
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. acht het initiatief van het Cedefop 
inzake een nieuw hoofdstuk voor 
digitalisering opmerkelijk, met name ten 
aanzien van zijn online-instrumenten 
waarmee landenspecifieke informatie en 
verbeterde visualisatiemogelijkheden voor 
onlinegegevens worden aangeboden, zoals 
adviesmiddelen voor 
arbeidsmarktinformatie of vooruitzichten 
inzake vaardigheden; erkent in dit 
verband de gerichte marketingcampagnes 
van Cedefop met het oog op de 
bewustmaking van de inhoud op zijn 
website;

Or. en

Amendement 13
Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. waardeert de samenwerking van 4. acht het noodzakelijk de 
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het Centrum met andere agentschappen die 
onder het mandaat van de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken vallen;

doeltreffendheid van het Centrum met 
andere agentschappen die onder het 
mandaat van de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken vallen, 
ten aanzien van de kosten en middelen te 
verbeteren;

Or. it

Amendement 14
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. waardeert de samenwerking van 
het Centrum met andere agentschappen die 
onder het mandaat van de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken vallen;

4. waardeert de voortdurende steun 
van het Centrum aan de Europese 
Commissie, de lidstaten en de sociale 
partners en zijn samenwerking met andere 
agentschappen die onder het mandaat van 
de Commissie werkgelegenheid en sociale 
zaken vallen, met name met de ETF en 
Eurofound; constateert in dit verband dat 
de recente samenwerking tussen het 
Cedefop en Eurofound heeft bijgedragen 
tot de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijk project en de 
vooruitzichten inzake vaardigheden voor 
de verwerkende industrie waaruit de 
kwaliteit en de toegevoegde waarde van de 
werkzaamheden van het Cedefop voor 
andere agentschappen zijn gebleken;

Or. en

Amendement 15
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. waardeert de samenwerking van het 
Centrum met andere agentschappen die 
onder het mandaat van de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken vallen;

4. waardeert de samenwerking van het 
Centrum met andere agentschappen die 
onder de bevoegdheid van de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken vallen, 
binnen en buiten het kader van het 
netwerk voor de ontwikkeling van de 
prestaties van de EU-agentschappen, 
waardoor het mogelijk is synergieën tot 
stand te brengen, ideeën en goede 
praktijken uit te wisselen en te streven 
naar een evenwichtiger bestuur, meer 
efficiëntie, lagere kosten en meer 
samenhang tussen de agentschappen; 
benadrukt dat de samenwerking tussen de 
agentschappen en de EU-instellingen 
moet worden verbeterd en de uitbesteding 
van de diensten die door hen kunnen 
worden geleverd moet worden vermeden;

Or. en

Amendement 16
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. waardeert de samenwerking van het 
Centrum met andere agentschappen die 
onder het mandaat van de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken vallen;

4. waardeert de samenwerking en 
goede praktijken van het Centrum met 
andere agentschappen die onder het 
mandaat van de Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken vallen; 
dringt erop aan dat de aanwending van 
synergieën tussen de agentschappen 
wordt voortgezet teneinde hun 
complementariteit en doeltreffendheid te 
vergroten;

Or. fr

Amendement 17
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Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. betreurt het dat de Rekenkamer 
onvolkomenheden heeft vastgesteld in 
twee aanwervingsprocedures, die de 
beginselen van transparantie en gelijke 
behandeling van kandidaten hebben 
aangetast; maakt uit de opmerkingen van 
het Centrum op dat het zijn procedure voor 
het omgaan met belangenconflicten reeds 
heeft aangepast en bezig is met het nemen 
van maatregelen ter verbetering van zijn 
selectieprocedures, alsook maatregelen om 
ervoor te zorgen dat verlengingen van de 
reservelijst op correcte wijze plaatsvinden;

5. betreurt het dat de Rekenkamer 
onvolkomenheden heeft vastgesteld in 
twee aanwervingsprocedures, die de 
beginselen van transparantie en gelijke 
behandeling van kandidaten hebben 
aangetast; erkent echter dat het Cedefop 
zijn procedure voor het omgaan met 
belangenconflicten reeds heeft aangepast 
en grondig bezig is met de verbetering van 
zijn selectieprocedures in het algemeen en 
het waarborgen dat verlengingen van de 
reservelijst op correcte wijze plaatsvinden 
en dat de scoringsmethoden en 
documentatie van de gehele 
selectieprocedure worden herzien; merkt 
in dit verband op dat het model voor de 
kennisgeving van vacatures aanzienlijk is 
verbeterd om te zorgen voor meer 
transparantie en duidelijkheid;

Or. en

Amendement 18
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. neemt kennis van de opmerking van 
de rekenkamer dat het Centrum wat zijn 
aanbestedingsprocedure voor de diensten 
van zijn reisbureau betreft gedetailleerdere 
en beter geëigende criteria had moeten 
gebruiken voor de prijs en de kwaliteit, 
teneinde een contract te krijgen met de 
beste kosten-batenverhouding; stelt vast 

7. neemt kennis van de opmerking van 
de rekenkamer dat het Centrum wat zijn 
aanbestedingsprocedure voor de diensten 
van zijn reisbureau betreft gedetailleerdere 
en beter geëigende criteria had moeten 
gebruiken voor de prijs en de kwaliteit, 
teneinde een contract te krijgen met de 
beste kosten-batenverhouding; is 



PE644.919v01-00 12/14 AM\1194699NL.docx

NL

dat het Centrum beloofd heeft in de 
toekomst voor vergelijkbare diensten 
kwaliteitstoekenningscriteria toe te passen;

ingenomen met het feit dat het Centrum 
beloofd heeft in de toekomst voor 
vergelijkbare diensten 
kwaliteitstoekenningscriteria toe te passen 
en erkent dat het Cedefop de formule voor 
de identificatie van potentiële abnormaal 
lage inschrijvingen reeds heeft aangepast; 
moedigt het Centrum ertoe aan zijn 
openbare aanbestedingsprocedures verder 
te verbeteren, zodat volledige conformiteit 
met de toepasselijke regels en het beginsel 
van de beste prijs-kwaliteitverhouding 
worden gewaarborgd;

Or. en

Amendement 19
Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. juicht het toe dat het Centrum een 
actieplan heeft opgesteld om iets te doen 
aan alle onvolkomenheden zoals 
vastgesteld in het rapport van de dienst 
Interne Controle van de Commissie getiteld 
“Human Resource Management and Ethics 
in CEDEFOP”;

8. verzoekt het Centrum om concreet 
en snel iets te doen aan alle 
onvolkomenheden zoals vastgesteld in het 
rapport van de dienst Interne Controle van 
de Commissie getiteld “Human Resource 
Management and Ethics in CEDEFOP”;

Or. it

Amendement 20
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. is ingenomen met het initiatief van 
het Cedefop om zijn prestatie-indicatoren 
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te herzien en te verbeteren middels nieuwe 
kwaliteitsindicatoren die een beter begrip 
van de kwaliteit en relevantie van de 
werkzaamheden en deskundigheid van het 
Cedefop mogelijk maken;

Or. en

Amendement 21
Guido Reil

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. beveelt op grond van de 
beschikbare gegevens aan om de 
uitvoerend directeur van het Europees 
Centrum voor de ontwikkeling van de 
beroepsopleiding kwijting te verlenen voor 
de uitvoering van de begroting van het 
Centrum voor het begrotingsjaar 2018.

9. beveelt op grond van de 
beschikbare gegevens aan om de 
uitvoerend directeur van het Europees 
Centrum voor de ontwikkeling van de 
beroepsopleiding geen kwijting te verlenen 
voor de uitvoering van de begroting van 
het Centrum voor het begrotingsjaar 2018.

Or. de

Amendement 22
Elena Lizzi

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. beveelt op grond van de 
beschikbare gegevens aan om de 
uitvoerend directeur van het Europees 
Centrum voor de ontwikkeling van de 
beroepsopleiding kwijting te verlenen voor 
de uitvoering van de begroting van het 
Centrum voor het begrotingsjaar 2018.

9. beveelt op grond van de 
beschikbare gegevens aan om de 
uitvoerend directeur van het Europees 
Centrum voor de ontwikkeling van de 
beroepsopleiding geen kwijting te verlenen 
voor de uitvoering van de begroting van 
het Centrum voor het begrotingsjaar 2018.

Or. it
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