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Pozměňovací návrh 1
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Sylvie Brunet, 
Ilana Cicurel, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. chválí míru plnění rozpočtu v roce 
2019 ve výši 99,99 % (ve srovnání s rokem 
2018, kdy dosahovala 100 %);

2. chválí stále vysokou míru plnění 
rozpočtu v roce 2019 ve výši 99,99 % (ve 
srovnání s rokem 2018, kdy dosahovala 
100 %);

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, 
Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. chválí míru plnění rozpočtu v roce 
2019 ve výši 99,99 % (ve srovnání s rokem 
2018, kdy dosahovala 100 %);

2. chválí míru plnění rozpočtu v roce 
2019 ve výši 99,99 % (ve srovnání s rokem 
2018, kdy dosahovala 100 %); v této 
souvislosti oceňuje úspěšné úsilí střediska 
o optimální využívání zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, 
Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. oceňuje pokračující vysoce kvalitní 
práci střediska při zajišťování výzkumu, 
analýz a technického poradenství v oblasti 
odborného vzdělávání a přípravy, 
kvalifikací a politik zaměřených na 
dovednosti;

3. oceňuje odborné zkušenosti 
a pokračující vysoce kvalitní práci 
střediska při zajišťování výzkumu, analýz 
a technického poradenství v oblasti 
odborného vzdělávání a přípravy, 
kvalifikací a politik zaměřených na 
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dovednosti s cílem podpořit kvalitní 
vzdělávání, které je přizpůsobeno 
potřebám jednotlivců a pracovního trhu; 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit odpovídající 
lidské a finanční zdroje, které středisku 
umožní, aby pokračovalo v provádění 
svého pracovního programu s velmi 
vysokou mírou dokončení činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Sylvie Brunet, 
Ilana Cicurel, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. oceňuje pokračující vysoce kvalitní 
práci střediska při zajišťování výzkumu, 
analýz a technického poradenství v oblasti 
odborného vzdělávání a přípravy, 
kvalifikací a politik zaměřených na 
dovednosti;

3. oceňuje pokračující vysoce kvalitní 
práci střediska při zajišťování výzkumu, 
analýz a technického poradenství v oblasti 
odborného vzdělávání a přípravy, 
kvalifikací a politik zaměřených na 
dovednosti; bere na vědomí zejména 
nedávnou práci střediska při pomoci 
v analýze dopadu pandemie na poptávku 
po dovednostech a zaměstnanost na trhu 
práce EU prostřednictvím nástroje Skills-
OVATE (Online Vacancy Analysis Tool 
for Europe);

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. oceňuje pokračující vysoce kvalitní 
práci střediska při zajišťování výzkumu, 
analýz a technického poradenství v oblasti 
odborného vzdělávání a přípravy, 
kvalifikací a politik zaměřených na 

3. oceňuje pokračující vysoce kvalitní 
práci střediska při zajišťování výzkumu, 
analýz a technického poradenství v oblasti 
odborného vzdělávání a přípravy, 
kvalifikací a politik zaměřených na 
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dovednosti; dovednosti; se znepokojením však 
konstatuje, že ačkoli má odborné 
vzdělávání a příprava v Unii ve srovnání 
s všeobecným vzděláváním pozitivní obraz, 
stále je vnímáno jako druhá volba;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vítá iniciativu střediska v oblasti 
digitalizace, a zejména jeho online 
nástrojů, které poskytují informace 
o jednotlivých zemích a lepší možnosti 
vizualizace online údajů, např. 
poradenských zdrojů s informacemi 
o pracovním trhu nebo předpovědi 
budoucích potřeb v oblasti dovedností; 
bere v tomto směru na vědomí cílené 
marketingové kampaně střediska, které 
zvyšují povědomí o obsahu jeho 
internetových stránek;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Sylvie Brunet, 
Ilana Cicurel, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. připomíná význam úlohy střediska 
při zajišťování integrace digitálních 
dovedností do odborného vzdělávání 
a přípravy v celé Unii a sledování 
provádění a dopadu doporučení Rady ze 
dne 24. listopadu 2020 o odborném 
vzdělávání a přípravě pro udržitelnou 
konkurenceschopnost, sociální 
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spravedlnost a odolnost1, nové agendy 
dovedností pro Evropu a akčního plánu 
digitálního vzdělávání;
____________________________

1 Úř. věst. C 417, 2.12.2020, s. 1.
Or. en

Pozměňovací návrh 8
Dominique Bilde

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že publikace této 
agentury jsou zveřejňovány téměř 
výhradně v angličtině, a vyjadřuje 
politování nad tím, že její práce není 
překládána tak, aby byla přístupná 
občanům evropských států v jejich 
národních jazycích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, 
Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. oceňuje spolupráci střediska 
s dalšími agenturami Unie, zejména 
s nadací Eurofound, s cílem zajistit 
součinnost; vyjadřuje uspokojení nad tím, 
že středisko spolupracuje se sítí agentur 
EU s cílem zajistit zvýšení efektivity ve 
správních záležitostech;

4. oceňuje podporu střediska Komisi, 
členským státům a sociálním partnerům 
i jeho spolupráci s dalšími agenturami 
Unie, zejména s ETF a nadací Eurofound, 
s cílem zajistit součinnost; zdůrazňuje jeho 
význam, nezávislost a přidanou hodnotu 
v jeho oboru; vyjadřuje uspokojení nad 
tím, že středisko spolupracuje se sítí 
agentur EU s cílem zajistit zvýšení 
efektivity ve správních záležitostech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. oceňuje spolupráci střediska 
s dalšími agenturami Unie, zejména 
s nadací Eurofound, s cílem zajistit 
součinnost; vyjadřuje uspokojení nad tím, 
že středisko spolupracuje se sítí agentur 
EU s cílem zajistit zvýšení efektivity ve 
správních záležitostech;

4. oceňuje spolupráci střediska 
s dalšími agenturami Unie, zejména 
s nadací Eurofound, s cílem zajistit 
součinnost; vyjadřuje uspokojení nad tím, 
že středisko spolupracuje se sítí agentur 
EU s cílem zajistit zvýšení efektivity ve 
správních záležitostech, například pokud 
jde o společné postupy zadávání veřejných 
zakázek a výměnu poznatků a odborných 
znalostí v oblasti systémů IT, kybernetické 
bezpečnosti nebo lidských zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Dominique Bilde

Návrh stanoviska
Bod 4 – pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vyzývá k tomu, aby tato společná činnost 
vedla ke snížení příslušných rozpočtů 
všude tam, kde to bude možné;

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Sylvie Brunet, 
Ilana Cicurel, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. s politováním konstatuje, že EÚD 
zjistil nedostatky v jednom zadávacím 
řízení na úklidové služby, u něhož 

5. s politováním konstatuje, že EÚD 
zjistil nedostatky v jednom zadávacím 
řízení na úklidové služby, u něhož 
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středisko souhlasilo se změnou plnění 
smlouvy po jejím podpisu, aniž by tuto 
změnu řádně zdokumentovalo nebo 
začlenilo do rámcové smlouvy;

středisko souhlasilo se změnou plnění 
smlouvy po jejím podpisu, aniž by tuto 
změnu řádně zdokumentovalo nebo 
začlenilo do rámcové smlouvy; vítá 
v tomto ohledu závazek střediska 
formalizovat své pokyny pro řízení smluv 
tak, aby zahrnovaly způsoby, jak 
dokumentovat změny během provádění a 
v případě potřeby podepsat příslušné 
dodatky ke smlouvě, a zajistit 
specializované školení pro zaměstnance 
s cílem zajistit řádnou a včasnou 
komunikaci mezi zaměstnanci, kteří řídí 
smlouvy, a útvary střediska pro zadávání 
zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, 
Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. s politováním konstatuje, že EÚD 
zjistil nedostatky v jednom zadávacím 
řízení na úklidové služby, u něhož 
středisko souhlasilo se změnou plnění 
smlouvy po jejím podpisu, aniž by tuto 
změnu řádně zdokumentovalo nebo 
začlenilo do rámcové smlouvy;

s politováním konstatuje, že EÚD 
zjistil nedostatky v jednom zadávacím 
řízení na úklidové služby, u něhož 
středisko souhlasilo se změnou plnění 
smlouvy po jejím podpisu, aniž by tuto 
změnu řádně zdokumentovalo nebo 
začlenilo do rámcové smlouvy; bere však 
na vědomí, že v reakci na připomínku 
Účetního dvora středisko formalizovalo 
své pokyny týkající se řízení smluv tak, 
aby doplňovalo školení pro osoby 
pověřené řízením zakázek, pracovní 
postup a zavedené kontroly;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. s politováním konstatuje, že EÚD 
zjistil nedostatky v jednom zadávacím 
řízení na úklidové služby, u něhož 
středisko souhlasilo se změnou plnění 
smlouvy po jejím podpisu, aniž by tuto 
změnu řádně zdokumentovalo nebo 
začlenilo do rámcové smlouvy;

5. s politováním konstatuje, že EÚD 
zjistil nedostatky v jednom zadávacím 
řízení na úklidové služby, u něhož 
středisko souhlasilo se změnou plnění 
smlouvy po jejím podpisu, aniž by tuto 
změnu řádně zdokumentovalo nebo 
začlenilo do rámcové smlouvy; na základě 
odpovědi střediska konstatuje, že středisko 
má v úmyslu formalizovat své pokyny pro 
řízení smluv tak, aby doplňovalo školení 
osob pověřených řízením zakázek, 
pracovní postup a zavedené kontroly;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. s politováním konstatuje, že EÚD 
zjistil nedostatky v jednom zadávacím 
řízení na úklidové služby, u něhož 
středisko souhlasilo se změnou plnění 
smlouvy po jejím podpisu, aniž by tuto 
změnu řádně zdokumentovalo nebo 
začlenilo do rámcové smlouvy;

5. s politováním konstatuje, že EÚD 
zjistil nedostatky v jednom zadávacím 
řízení na úklidové služby, u něhož 
středisko souhlasilo se změnou plnění 
smlouvy po jejím podpisu, aniž by tuto 
změnu řádně zdokumentovalo nebo 
začlenilo do rámcové smlouvy; vyzývá 
středisko, aby se zabývalo připomínkami 
Účetního dvora a přijalo opatření 
k odstranění nedostatků, jak je v odpovědi 
střediska uvedeno;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. bere na vědomí připomínku 
Účetního dvora týkající se nesprávného 
uplatňování metody výpočtu příspěvku 
stanoveného v prohlášení o spolupráci 
mezi střediskem Cedefop a ESVO; na 
základě odpovědi střediska bere na vědomí 
prohlášení střediska, že nedošlo 
k žádnému nesprávnému uplatňování 
dané metody a že v tomto ohledu středisko 
důsledně uplatňuje „činitel úměrnosti“;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Ádám Kósa, Tomáš Zdechovský

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. s politováním konstatuje, že 
v důsledku rozsudku Tribunálu ve věci T-
187/18 má středisko povinnost vyplatit 
odškodnění ve výši 40 000 EUR, 
a upozorňuje na to, že je důležité 
dodržovat stávající pracovněprávní 
předpisy, aby se v budoucnu zabránilo 
podobným případům;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Dominique Bilde

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. konstatuje, že publikace této 
agentury jsou zveřejňovány téměř 
výhradně v angličtině, a vyjadřuje 
politování nad tím, že její práce není 
překládána tak, aby byla přístupná 
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občanům evropských států v jejich 
národních jazycích; požaduje, aby byl její 
rozpočet podmíněn jazykovou doložkou, 
která umožní zvýšit transparentnost tím, 
že zajistí, aby výsledkům její práce bylo 
možné porozumět v jazyce každého 
občana; 

Or. fr


