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Amendement 1
Dominique Bilde

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 de Stichting voor het 
begrotingsjaar 2019 wettig en regelmatig 
zijn en dat de financiële situatie van de 
Stichting per 31 december 2019 correct is 
weergegeven;

1. neemt er nota van dat de 
Rekenkamer heeft verklaard dat de 
onderliggende verrichtingen bij de 
jaarrekening van de Stichting voor het 
begrotingsjaar 2019 wettig en regelmatig 
zijn en dat de financiële situatie van de 
Stichting per 31 december 2019 correct is 
weergegeven;

Or. fr

Amendement 2
Dominique Bilde

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. spreekt zijn waardering uit voor het 
werk van de Stichting bij het ondersteunen 
van de hervorming van de 
beroepsopleiding in de partnerlanden van 
de Unie door de Commissie te helpen bij 
de tenuitvoerlegging van de verschillende 
beroepsopleidingsprogramma’s;

2. spreekt zijn waardering uit voor het 
werk van de Stichting bij het ondersteunen 
van de hervorming van de 
beroepsopleiding in de partnerlanden van 
de Unie door een totaalbeeld te schetsen, 
dat interessante informatie hierover 
oplevert voor de lidstaten;

Or. fr

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. spreekt zijn waardering uit voor 
het werk van de Stichting bij het 

2. juicht het werk van de Stichting toe 
bij het ondersteunen van de hervorming 
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ondersteunen van de hervorming van de 
beroepsopleiding in de partnerlanden van 
de Unie door de Commissie te helpen bij 
de tenuitvoerlegging van de verschillende 
beroepsopleidingsprogramma’s;

van de beroepsopleiding in de buurlanden 
van de EU, kandidaat-landen en 
Centraal-Aziatische landen door de 
Commissie te helpen bij de 
tenuitvoerlegging van de verschillende 
beroepsopleidingsprogramma’s; benadrukt 
het belang van het waarborgen van 
voldoende personele en financiële 
middelen zodat de Stichting haar 
werkprogramma met een zeer hoog 
uitvoeringspercentage ten uitvoer kan 
blijven leggen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. spreekt zijn waardering uit voor het 
werk van de Stichting bij het ondersteunen 
van de hervorming van de 
beroepsopleiding in de partnerlanden van 
de Unie door de Commissie te helpen bij 
de tenuitvoerlegging van de verschillende 
beroepsopleidingsprogramma’s;

2. spreekt zijn waardering uit voor het 
werk van de Stichting bij het ondersteunen 
van de hervorming van de 
beroepsopleiding in de partnerlanden van 
de Unie door de Commissie te helpen bij 
de tenuitvoerlegging van de verschillende 
beroepsopleidingsprogramma’s; 
verwelkomt in het bijzonder het initiatief 
“Skills for Enterprise Development” van 
de Stichting, dat de nadruk legt op het 
belang van het aanpassen en vergroten 
van vaardigheden om bedrijven in staat te 
stellen in te spelen op en om te gaan met 
uitdagingen, waaronder die naar 
aanleiding van de COVID-19-pandemie, 
en bij te dragen aan groenere, inclusieve 
en innovatieve samenlevingen, alsook de 
focus ervan op het tot stand brengen van 
sociale inclusie door middel van onderwijs 
en leren, in het bijzonder haar 
werkdocument over opleiding en 
ondersteuning voor vrouwelijk 
ondernemerschap, overeenkomstig het 
nieuwe genderactieplan III 2021-2025;
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Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderkent dat de doelstellingen en 
acties van de Stichting nauw aanleunen 
tegen die van het beleid en de activiteiten 
van de Unie op het gebied van 
beroepsonderwijs en -opleiding, 
menselijke ontwikkeling, vaardigheden en 
migratie; juicht de permanente 
samenwerking en uitwisseling van 
hulpbronnen met andere agentschappen, 
in het bijzonder CEDEFOP en 
Eurofound, toe, die het mogelijk maken 
veel kennis te delen; benadrukt het 
belang, de autonomie en de meerwaarde 
van de Stichting op haar kennisgebied;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderkent dat de Stichting het 
enige agentschap van de Unie is met een 
mandaat om buiten de Unie te opereren 
ter ondersteuning van het externe 
optreden van de EU op het gebied van 
onderwijs, beroepsopleidingen, 
vaardigheden, arbeidsmarktsystemen en 
de ontwikkeling van menselijk kapitaal in 
de partnerlanden van de Unie om de 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en de 
werkgelegenheidsvooruitzichten voor hun 
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burgers te verbeteren;
Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. stelt met tevredenheid vast dat de 
Stichting tegemoet gekomen is aan alle 
opmerkingen van de kwijtingsautoriteit in 
het kader van de kwijtingsprocedure 2018;

4. stelt met tevredenheid vast dat de 
Stichting tegemoet gekomen is aan de 
meeste opmerkingen van de 
kwijtingsautoriteit in het kader van de 
kwijtingsprocedure 2018, maar vestigt de 
aandacht op het feit dat nog niets is 
gedaan in reactie op de opmerkingen van 
de Rekenkamer over de toepassing van 
niet-concurrerende prijselementen bij 
gunningscriteria;

Or. en

Amendement 8
Dominique Bilde

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. stelt met tevredenheid vast dat de 
Stichting tegemoet gekomen is aan alle 
opmerkingen van de kwijtingsautoriteit in 
het kader van de kwijtingsprocedure 2018;

4. onderstreept dat de Stichting 
tegemoet gekomen is aan alle opmerkingen 
van de kwijtingsautoriteit in het kader van 
de kwijtingsprocedure 2018;

Or. fr

Amendement 9
Dominique Bilde

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. merkt op dat de publicaties van de 
Stichting bijna allemaal uitsluitend in het 
Engels verschijnen en betreurt dat ze niet 
meer vertaald worden om de burgers van 
de lidstaten van de Unie in de gelegenheid 
te stellen er in hun eigen taal kennis van 
te nemen, en verlangt de begroting te 
koppelen aan een taalkundige clausule 
die voor meer transparantie zorgt door de 
terbeschikkingstelling van het werk van 
de Stichting in de taal van eenieder. 

Or. fr


