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Pozměňovací návrh 1
Dominique Bilde

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. s uspokojením konstatuje, že 
Účetní dvůr (dále jen „EÚD“) prohlásil, že 
operace, na nichž se zakládá roční účetní 
závěrka nadace za rozpočtový rok 2019, 
jsou legální a správné a že účetní závěrka 
věrně zobrazuje finanční situaci nadace 
k 31. prosinci 2019;

1. bere na vědomí, že Účetní dvůr 
(dále jen „EÚD“) prohlásil, že operace, na 
nichž se zakládá roční účetní závěrka 
nadace za rozpočtový rok 2019, jsou 
legální a správné a že účetní závěrka věrně 
zobrazuje finanční situaci nadace 
k 31. prosinci 2019;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Dominique Bilde

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. oceňuje činnost, kterou nadace 
přispívá k reformě odborného vzdělávání v 
partnerských zemích Unie, neboť pomáhá 
Komisi při realizaci různých programů 
odborné přípravy;

2. oceňuje činnost, kterou nadace 
přispívá k reformě odborného vzdělávání v 
partnerských zemích Unie, neboť nabízí 
celkovou perspektivu umožňující 
poskytovat členským státům v této oblasti 
zajímavé informace;

Or. fr

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

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. oceňuje činnost, kterou nadace 
přispívá k reformě odborného vzdělávání v 
partnerských zemích Unie, neboť pomáhá 
Komisi při realizaci různých programů 

2. vítá činnost, kterou nadace přispívá 
k reformě odborného vzdělávání v zemích 
sousedících s Unií, zemích v procesu 
rozšíření a středoasijských zemích, neboť 
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odborné přípravy; pomáhá Komisi při realizaci různých 
programů odborné přípravy; zdůrazňuje, že 
je třeba zajistit odpovídající lidské a 
finanční zdroje, které nadaci umožní, aby 
pokračovala v provádění svého 
pracovního programu s velmi vysokou 
mírou dokončení činností;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. oceňuje činnost, kterou nadace 
přispívá k reformě odborného vzdělávání v 
partnerských zemích Unie, neboť pomáhá 
Komisi při realizaci různých programů 
odborné přípravy;

2. oceňuje činnost, kterou nadace 
přispívá k reformě odborného vzdělávání v 
partnerských zemích Unie, neboť pomáhá 
Komisi při realizaci různých programů 
odborné přípravy; vítá zejména iniciativu 
„Skills for Enterprise Development“, 
která se zabývá požadavky na adaptaci a 
rozšiřování dovednosti a pomáhá podniků 
reagovat na aktuální výzvy a zvládat je, 
včetně problémů způsobených pandemií 

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. Recognises that the Foundation’s 
objectives and actions are closely aligned 
with Union policies and activities in the 
field of vocational education and training, 
human development, skills and migration; 
welcomes the Foundation’s continued 
cooperation and sharing of resources with 
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other agencies, in particular with 
CEDEFOP and Eurofound, which 
enables significant knowledge sharing; 
stresses its importance, autonomy and 
added value in its field of expertise;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, 
Ilana Cicurel, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. Appreciates that the Foundation is 
the only Union agency with a mandate to 
work outside the Union in supporting the 
Union external action in the area of 
education, vocational training, skills and 
labour market systems and human capital 
development in the Union partner 
countries to improve the employability 
and employment prospects of their 
citizens;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je spokojen s tím, že na všechny 
připomínky, jež orgán příslušný pro 
udělení absolutoria formuloval v rámci 
postupu udělování absolutoria za rok 2018, 
reagovala nadace příslušnými opatřeními;

4. je spokojen s tím, že na většinu 
připomínek, jež orgán příslušný pro 
udělení absolutoria formuloval v rámci 
postupu udělování absolutoria za rok 2018, 
reagovala nadace příslušnými opatřeními, 
nicméně upozorňuje na to, že dosud 
nepřijala žádná opatření v reakci na 
připomínky Účetního dvora týkající 
nekonkurenčních cenových prvků v 
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kritériích pro udělení zakázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Dominique Bilde

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je spokojen s tím, že na všechny 
připomínky, jež orgán příslušný pro 
udělení absolutoria formuloval v rámci 
postupu udělování absolutoria za rok 2018, 
reagovala nadace příslušnými opatřeními;

4. zdůrazňuje, že na všechny 
připomínky, jež orgán příslušný pro 
udělení absolutoria formuloval v rámci 
postupu udělování absolutoria za rok 2018, 
reagovala nadace příslušnými opatřeními;

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Dominique Bilde

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. konstatuje, že nadace vydává své 
publikace téměř výhradně v angličtině, a 
lituje toho, že výsledky její práce nejsou 
více překládány, aby byly občanům 
členských států dostupné v národních 
jazycích, a požaduje, aby byl rozpočet 
nadace podmíněn jazykovým 
ustanovením, které povede k vyšší 
transparentnosti díky tomu, že si každý 
bude moci publikace přečíst ve svém 
vlastním jazyce. 

Or. fr


