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Τροπολογία 1
Monica Luisa Macovei

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. … απαλλαγή στον Διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη 
της Επαγγελματικής Κατάρτισης όσον 
αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2010·

1. χορηγεί απαλλαγή στον Διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη 
της Επαγγελματικής Κατάρτισης όσον 
αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 2
Edit Herczog

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1.  … απαλλαγή στον Διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη 
της Επαγγελματικής Κατάρτισης όσον 
αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2010·

1. χορηγεί απαλλαγή στον Διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη 
της Επαγγελματικής Κατάρτισης όσον 
αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 3
Monica Luisa Macovei

Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. … το κλείσιμο των λογαριασμών του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη 

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την 
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της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το 
οικονομικό έτος 2010·

Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 
Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 4
Edit Herczog

Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. … το κλείσιμο των λογαριασμών του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη 
της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το 
οικονομικό έτος 2010·

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την 
Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 
Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 5
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεισφορά 
της Ένωσης στον προϋπολογισμό του 
Κέντρου για το 2010 ανήλθε σε 12.265.000
ευρώ, ήτοι παρουσίασε αύξηση 4,9 % σε 
σχέση με το 2009,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεισφορά 
της Ένωσης στον προϋπολογισμό του 
Κέντρου για το 2010 ανήλθε σε 16.920.000
ευρώ, ήτοι παρουσίασε αύξηση 2 % σε 
σχέση με το 2009,

Or. en

Τροπολογία 6
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεισφορά 
της Ένωσης στον προϋπολογισμό του 
Κέντρου για το 2010 ανήλθε σε 12.265.000
ευρώ, ήτοι παρουσίασε αύξηση 4,9 % σε 
σχέση με το 2009,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεισφορά 
της Ένωσης στον προϋπολογισμό του 
Κέντρου για το 2010 ανήλθε σε 16.920.000
ευρώ, ήτοι παρουσίασε αύξηση 2 % σε 
σχέση με το 2009,

Or. en

Τροπολογία 7
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. σημειώνει επίσης ότι στους ετήσιους 
λογαριασμούς του Κέντρου για το 2010 οι 
δαπάνες παραστάσεως και οι δαπάνες 
συνεδριάσεων αυξήθηκαν αντιστοίχως 
κατά 233% και 37% σε σύγκριση με το 
2009· διαπιστώνει ότι το Κέντρο δεν έχει 
αιτιολογήσει τις δύο αυτές σημαντικές 
μεταβολές από το 2009 στο 2010· καλεί, 
συνεπώς, το Κέντρο να εξηγήσει στην 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τον λόγο 
της ουσιαστικής αύξησης στους 
συγκεκριμένους τομείς

3. σημειώνει επίσης ότι στους ετήσιους 
λογαριασμούς του Κέντρου για το 2010 οι 
δαπάνες παραστάσεως και οι δαπάνες 
συνεδριάσεων αυξήθηκαν αντιστοίχως 
κατά 233% και 37% σε σύγκριση με το 
2009· επιβεβαιώνει ότι έλαβε την 
αιτιολόγηση των αυξήσεων των εν λόγω 
δαπανών με την από 23ης Φεβρουαρίου 
2012 επιστολή· 

Or. en

Τροπολογία 8
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. διαπιστώνει ότι το Κέντρο λαμβάνει 
ετήσιες εισφορές από δύο χώρες που δεν 

4. διαπιστώνει ότι το Κέντρο λαμβάνει 
ετήσιες εισφορές από δύο χώρες που δεν 
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είναι μέλη της ΕΕ και οι οποίες 
επωφελούνται από τις εργασίες του 
Κέντρου· σημειώνει ότι η εισφορά της 
Νορβηγίας και της Ισλανδίας στον 
προϋπολογισμό του Κέντρου για το 2010 
ανήλθε σε 421.308 ευρώ· υπενθυμίζει ότι η 
διαχείριση των εν λόγω κεφαλαίων 
ασκείται κατά τον ίδιο τρόπο με αυτή των 
εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με 
την οποία απαιτείται η δέσμευσή τους για 
συγκεκριμένα έργα· σημειώνει ότι το 2010 
το Κέντρο δεν εκπλήρωσε το στόχο της 
χρησιμοποίησης αυτών των πόρων· 
υπογραμμίζει ότι, το οικονομικό έτος 
2009, το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε ήδη 
διατυπώσει παρατήρηση για τις ελλείψεις 
του Κέντρου στη χρησιμοποίηση αυτών 
των πόρων· ζητεί, συνεπώς, από το 
Κέντρο να εξηγήσει τις ελλείψεις αυτές 
στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή και 
να λάβει άμεσα μέτρα για να διασφαλίσει 
τη χρήση αυτών των εισφορών·

είναι μέλη της ΕΕ και οι οποίες 
επωφελούνται από τις εργασίες του 
Κέντρου σημειώνει ότι η εισφορά της 
Νορβηγίας και της Ισλανδίας στον 
προϋπολογισμό του Κέντρου για το 2010 
ανήλθε σε 421.308 ευρώ· υπενθυμίζει ότι η 
διαχείριση των εν λόγω κεφαλαίων 
ασκείται κατά τον ίδιο τρόπο με αυτή των 
εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με 
την οποία απαιτείται η δέσμευσή τους για 
συγκεκριμένα έργα· σημειώνει ότι το 2010 
το Κέντρο δεν εκπλήρωσε το στόχο της 
χρησιμοποίησης αυτών των πόρων· 
υπογραμμίζει ότι, το οικονομικό έτος 
2009, το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε ήδη 
διατυπώσει παρατήρηση για τις ελλείψεις 
του Κέντρου στη χρησιμοποίηση αυτών 
των πόρων· επιβεβαιώνει ότι έλαβε τις 
επεξηγήσεις σχετικά με την εν λόγω 
κατάσταση με την από 23ης 
Φεβρουαρίου 2012 επιστολή· εκφράζει 
σχετικά την ικανοποίησή του διότι ο 
στόχος επετεύχθη το 2011 και διότι το 
ποσοστό εκτέλεσης του 
προγραμματισμένου προϋπολογισμού 
ήταν 100 %·

Or. en

Τροπολογία 9
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. διαπιστώνει ότι το Κέντρο λαμβάνει 
ετήσιες εισφορές από δύο χώρες που δεν 
είναι μέλη της ΕΕ και οι οποίες 
επωφελούνται από τις εργασίες του 
Κέντρου σημειώνει ότι η εισφορά της 
Νορβηγίας και της Ισλανδίας στον 
προϋπολογισμό του Κέντρου για το 2010 
ανήλθε σε 421.308 ευρώ· υπενθυμίζει ότι η 
διαχείριση των εν λόγω κεφαλαίων 

4. διαπιστώνει ότι το Κέντρο λαμβάνει 
ετήσιες εισφορές από δύο χώρες που δεν 
είναι μέλη της ΕΕ και οι οποίες 
επωφελούνται από τις εργασίες του 
Κέντρου σημειώνει ότι η εισφορά της 
Νορβηγίας και της Ισλανδίας στον 
προϋπολογισμό του Κέντρου για το 2010 
ανήλθε σε 421.308 ευρώ· υπενθυμίζει ότι η 
διαχείριση των εν λόγω κεφαλαίων 
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ασκείται κατά τον ίδιο τρόπο με αυτή των 
εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με 
την οποία απαιτείται η δέσμευσή τους για 
συγκεκριμένα έργα· σημειώνει ότι το 2010 
το Κέντρο δεν εκπλήρωσε το στόχο της 
χρησιμοποίησης αυτών των πόρων· 
υπογραμμίζει ότι, το οικονομικό έτος 
2009, το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε ήδη 
διατυπώσει παρατήρηση για τις ελλείψεις 
του Κέντρου στη χρησιμοποίηση αυτών 
των πόρων· ζητεί, συνεπώς, από το 
Κέντρο να εξηγήσει τις ελλείψεις αυτές 
στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή και 
να λάβει άμεσα μέτρα για να διασφαλίσει 
τη χρήση αυτών των εισφορών·

ασκείται κατά τον ίδιο τρόπο με αυτή των 
εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με 
την οποία απαιτείται η δέσμευσή τους για 
συγκεκριμένα έργα· σημειώνει ότι το 2010 
το Κέντρο δεν εκπλήρωσε το στόχο της 
χρησιμοποίησης αυτών των πόρων· 
υπογραμμίζει ότι, το οικονομικό έτος 
2009, το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε ήδη 
διατυπώσει παρατήρηση για τις ελλείψεις 
του Κέντρου στη χρησιμοποίηση αυτών 
των πόρων· λαμβάνει υπό σημείωση την 
δήλωση του Κέντρου, σύμφωνα με την 
οποία ο προβλεφθείς για το 2010 στόχος 
δεν υλοποιήθηκε διότι ανεβλήθησαν οι 
επισκευές στις κτιριακές εγκαταστάσεις 
του Κέντρου αλλά επετεύχθη εντούτοις το 
2011· λαμβάνει επίσης υπό σημείωση την 
δέσμευση του Κέντρου να εξαντλήσει τις 
εισφορές προηγουμένων ετών της 
Νορβηγίας και της Ισλανδίας εντός του 
2012· καλεί το Κέντρο να τηρεί ενήμερη 
την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή
σχετικά με τη χρήση αυτών των εισφορών·

Or. en

Τροπολογία 10
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. σημειώνει ότι, σύμφωνα με τους 
ετήσιους λογαριασμούς του Κέντρου για 
το 2010, το έτος αυτό οι αυτόματες 
μεταφορές πιστώσεων ανήλθαν σε 
574.493 ευρώ, καθώς και ότι έγινε μια μη 
αυτόματη μεταφορά ύψους 55.910 ευρώ· 
υπογραμμίζει ότι το άθροισμα των 
αυτόματων και των μη αυτόματων 
μεταφορών δεν αντιστοιχεί στο συνολικό 
ποσό των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν 
στο 2011· διαπιστώνει ότι η έκθεση του 
Κέντρου για τους ετήσιους λογαριασμούς 

6. σημειώνει επίσης ότι, σύμφωνα με τους 
ετήσιους λογαριασμούς του Κέντρου για 
το 2010, έγινε μια μη αυτόματη μεταφορά 
ύψους 55.910 ευρώ σχετικά με τις 
δαπάνες του Τίτλου 2·
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του 2010 δεν εξηγεί αυτή τη διαφορά των 
164.297 ευρώ· ζητεί από το Κέντρο και το 
Ελεγκτικό Συνέδριο να δώσουν στην 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή 
ενδελεχείς εξηγήσεις για το θέμα αυτό και 
να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για τη 
διόρθωση της κατάστασης·

Or. en

Τροπολογία 11
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. πληροφορείται από το Κέντρο ότι έχει 
ακόμη να εφαρμόσει ορισμένες συστάσεις 
της IAS που έγιναν στο πλαίσιο της 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων του 
οικονομικού έτους 2008 και τη 
δεοντολογία των λογιστικών ελέγχων του 
2009· παροτρύνει, ωστόσο, τον Διευθυντή 
του Κέντρου να παράσχει στην αρμόδια 
για την απαλλαγή αρχή ειδικά στοιχεία για 
το σχέδιο δράσης που ετοίμασε το Κέντρο 
με στόχο την εφαρμογή αυτών των 
συστάσεων·

16. πληροφορείται από το Κέντρο ότι έχει 
ακόμη να εφαρμόσει ορισμένες συστάσεις 
της IAS που έγιναν στο πλαίσιο της 
διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων του 
οικονομικού έτους 2008 και τη 
δεοντολογία των λογιστικών ελέγχων του 
2009· επιβεβαιώνει ότι έλαβε 
επεξηγηματικές πληροφορίες με την από 
23ης Φεβρουαρίου 2012 επιστολή· 
εκφράζει την ικανοποίησή του διότι 
υλοποιήθηκαν οι 13 από τις 14 συστάσεις 
που περιείχε ο έλεγχος της διαχείρισης 
των ανθρώπινων πόρων του 2008 · 
εκφράζει επιπροσθέτως την ικανοποίησή 
του διότι υλοποιήθηκαν οι 16 από τις 17 
συστάσεις που περιείχε ο έλεγχος 
δεοντολογίας του 2009· καλεί το Κέντρο 
να ενημερώσει την αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο 
υλοποίησης των υπόλοιπων συστάσεων 

Or. en

Τροπολογία 12
Edit Herczog
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. σημειώνει ότι, βάσει της ετήσιας 
έκθεσης του Κέντρου, η IAS 
πραγματοποίησε το 2010 εκτίμηση 
κινδύνου των ΤΠΕ· καλεί, συνεπώς, το 
Κέντρο να ενημερώσει την αρμόδια για 
την απαλλαγή αρχή για τα ευρήματα της 
IAS και για το περιεχόμενο του σχεδίου 
δράσης που το Κέντρο έθεσε σε εφαρμογή 
την 1η Οκτωβρίου 2010·

17. σημειώνει ότι, βάσει της ετήσιας 
έκθεσης του Κέντρου, η IAS 
πραγματοποίησε το 2010 εκτίμηση 
κινδύνου των ΤΠΕ· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την υλοποίηση όλων 
των δράσεων που προγραμμάτισε το 
Κέντρο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 εν 
συνεχεία αυτής της εκτίμησης κινδύνου 
των ΤΠΕ.

Or. en

Τροπολογία 13
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. σημειώνει επίσης ότι, τον Απρίλιο του 
2010, η IAS διενήργησε άλλο λογιστικό 
έλεγχο για την ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων του Κέντρου και τα 
συστατικά στοιχεία της δήλωσης 
αξιοπιστίας για το Κέντρο· πληροφορείται 
από το Κέντρο ότι η τελική έκθεση της 
IAS διατέθηκε στο Κέντρο στις 5 Ιουλίου 
2010 και ότι η έκθεση αυτή παρείχε λογική 
διασφάλιση ως προς τις απαιτήσεις της 
ετήσιας έκθεσης, συμπεριλαμβανομένης 
της δήλωσης αξιοπιστίας του Διευθυντή· 
καλεί, ωστόσο, το Κέντρο να ενημερώσει 
την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή 
σχετικά με το περιεχόμενο των πολύ 
σημαντικών συστάσεων για το θέμα αυτό 
και σχετικά με τις δράσεις που έχει 
αναλάβει το Κέντρο·

18. σημειώνει επίσης ότι, τον Απρίλιο του 
2010, η IAS διενήργησε άλλο λογιστικό 
έλεγχο για την ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων του Κέντρου και τα 
συστατικά στοιχεία της δήλωσης 
αξιοπιστίας για το Κέντρο· πληροφορείται 
από το Κέντρο ότι η τελική έκθεση της 
IAS διατέθηκε στο Κέντρο στις 5 Ιουλίου 
2010 και ότι η έκθεση αυτή παρείχε λογική 
διασφάλιση ως προς τις απαιτήσεις της 
ετήσιας έκθεσης, συμπεριλαμβανομένης 
της δήλωσης αξιοπιστίας του Διευθυντή· 
εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά με 
τις πληροφορίες που παρείχε το Κέντρο
με την από 23ης Φεβρουαρίου 2012 
επιστολή του, σύμφωνα με τις οποία και 
οι επτά συστάσεις της IAS έχουν 
υλοποιηθεί από τα τέλη Δεκεμβρίου 2011·

Or. en
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Τροπολογία 14
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. διαπιστώνει, σύμφωνα με την ετήσια 
έκθεση πεπραγμένων του Κέντρου, ότι το 
Κέντρο άρχισε να εφαρμόζει νέα Πρότυπα 
Εσωτερικού Ελέγχου (ICS) το 2009 και ότι 
οι βασικές απαιτήσεις εκπληρώθηκαν έως 
τα τέλη του 2010 με εξαίρεση τα ICS 8 και 
ICS 10·

19. διαπιστώνει, σύμφωνα με την ετήσια 
έκθεση πεπραγμένων του Κέντρου, ότι το 
Κέντρο άρχισε να εφαρμόζει νέα Πρότυπα 
Εσωτερικού Ελέγχου (ICS) το 2009 και ότι 
οι βασικές απαιτήσεις εκπληρώθηκαν έως 
τα τέλη του 2010 με εξαίρεση τα ICS 8 και 
ICS 10· εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τις πληροφορίες που έλαβε με την από 
23ης Φεβρουαρίου 2012 επιστολή, 
σύμφωνα με την οποία όλες οι βασικές 
απαιτήσεις των ICS 8 υλοποιήθηκαν 
πλήρως πριν το τέλος του 2011· λαμβάνει 
υπό σημείωση την δέσμευση του Κέντρου 
να υλοποιήσει τις βασικές απαιτήσεις των 
ICS 10 εντός του πρώτου εξαμήνου του 
2012·
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21. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι το IAC έφυγε από το Κέντρο 
στις 31 Αυγούστου 2010· θεωρεί ότι οι 
εκθέσεις του IAC θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε περαιτέρω βελτιώσεις των 
μέτρων εσωτερικού ελέγχου για τις 
διαδικασίες συμβάσεων και 
επιχορηγήσεων·

21. σημειώνει ότι το IAC έφυγε από το 
Κέντρο στις 31 Αυγούστου 2010· λαμβάνει 
υπό σημείωση τις πληροφορίες που έλαβε 
με την από 23ης Φεβρουαρίου 2012 
επιστολή του, βάσει των οποίων τα 
καθήκοντα του IAC ασκούνται πλέον είτε 
από εξωτερικούς αναδόχους, είτε από 
εσωτερική ομάδα έργου του Κέντρου· 
καλεί το Κέντρο να παράσχει στην 
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αρμόδια για την απαλλαγή αρχή 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα 
μέτρα εσωτερικού ελέγχου για τις 
διαδικασίες συμβάσεων και 
επιχορηγήσεων που έχουν τεθεί σε 
εφαρμογή επί του παρόντος·

Or. en


