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Grozījums Nr. 1
Monica Luisa Macovei

Priekšlikums 1. lēmumam
1. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1. .. Eiropas Profesionālās izglītības 
attīstības centra direktoram apstiprinājumu 
par Centra 2010. finanšu gada budžeta 
izpildi;

1. sniedz Eiropas Profesionālās izglītības 
attīstības centra direktoram apstiprinājumu
par Centra 2010. finanšu gada budžeta 
izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Edit Herczog

Priekšlikums 1. lēmumam
1. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1. .. Eiropas Profesionālās izglītības 
attīstības centra direktoram apstiprinājumu 
par Centra 2010. finanšu gada budžeta 
izpildi;

1. sniedz Eiropas Profesionālās izglītības 
attīstības centra direktoram apstiprinājumu 
par Centra 2010. finanšu gada budžeta 
izpildi;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Monica Luisa Macovei

Priekšlikums 2. lēmumam
1. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1. .. Eiropas Profesionālās izglītības 
attīstības centra kontu slēgšanu attiecībā uz 
2010. finanšu gadu;

1. apstiprina Eiropas Profesionālās 
izglītības attīstības centra kontu slēgšanu 
attiecībā uz 2010. finanšu gadu;
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Or. en

Grozījums Nr. 4
Edit Herczog

Priekšlikums 2. lēmumam
1. punkts

Lēmuma priekšlikums Grozījums

1. .. Eiropas Profesionālās izglītības 
attīstības centra kontu slēgšanu attiecībā uz 
2010. finanšu gadu;

1. apstiprina Eiropas Profesionālās 
izglītības attīstības centra kontu slēgšanu 
attiecībā uz 2010. finanšu gadu;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā Savienības iemaksas Centra 
2010. gada budžetā bija EUR 12 265 000, 
kas salīdzinājumā ar 2009. gadu ir 
palielinājums par 4,9 %,

D. tā kā Savienības iemaksa Centra 
2010. gada budžetā bija EUR 16 920 000, 
kas salīdzinājumā ar 2009. gadu ir 
palielinājums par 2 %,

Or. en

Grozījums Nr. 6
Monica Luisa Macovei

Rezolūcijas priekšlikums
D apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā Savienības iemaksas Centra 
2010. gada budžetā bija EUR 12 265 000, 
kas salīdzinājumā ar 2009. gadu ir 

D. tā kā Savienības iemaksa Centra 
2010. gada budžetā bija EUR 16 920 000, 
kas salīdzinājumā ar 2009. gadu ir 
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palielinājums par 4,9 %, palielinājums par 2 %,

Or. en

Grozījums Nr. 7
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. ņemot vērā Centra 2010. gada pārskatus, 
secina arī to, ka reprezentācijas izdevumi 
un izdevumi saistībā ar sanāksmēm 
salīdzinājumā ar 2009. gadu ir pieauguši 
attiecīgi par 233 % un 37 %; konstatē, ka 
Centrs nav pamatojis abas ievērojamās 
izmaiņas 2010. gada budžetā 
salīdzinājumā ar 2009. gadu; tādēļ aicina 
Centru sniegt budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādei paskaidrojumu par 
iemeslu šādam būtiskam pieaugumam 
abās kategorijās;

3. ņemot vērā Centra 2010. gada pārskatus, 
secina arī to, ka reprezentācijas izdevumi 
un izdevumi saistībā ar sanāksmēm 
salīdzinājumā ar 2009. gadu ir pieauguši 
attiecīgi par 233 % un 37 %; apstiprina, ka 
ir saņēmis 2012. gada 23. februāra 
vēstuli, kurā ir pamatots šo izdevumu 
palielinājums;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. ņem vērā, ka Centrs katru gadu saņem 
iemaksas no divām valstīm, kuras nav 
ES dalībvalstis, bet kuras izmanto Centra 
darba rezultātus; ņem vērā, ka Norvēģijas 
un Islandes iemaksa Centra 2010. gada 
budžetā bija EUR 421 308; atgādina, ka 
šos līdzekļus pārvalda kā piešķirtos 
ieņēmumus un izmanto konkrētu projektu 
finansēšanai; norāda, ka 2010. gadā Centrs 

4. ņem vērā, ka Centrs katru gadu saņem 
iemaksas no divām valstīm, kuras nav 
ES dalībvalstis, bet kuras izmanto Centra 
darba rezultātus; ņem vērā, ka Norvēģijas 
un Islandes iemaksa Centra 2010. gada 
budžetā bija EUR 421 308; atgādina, ka 
šos līdzekļus pārvalda kā piešķirtos 
ieņēmumus un izmanto konkrētu projektu 
finansēšanai; norāda, ka 2010. gadā Centrs 
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nesasniedza šo līdzekļu izmantošanas 
mērķus; uzsver, ka Revīzijas palāta jau 
2009. gadā izteica piezīmes par Centra 
darbības nepilnībām šo līdzekļu 
izmantošanā; tādēļ mudina Centru sniegt 
budžeta izpildes apstiprinātājiestādei 
paskaidrojumu par šīm nepilnībām un 
nekavējoties veikt pasākumus, lai 
nodrošinātu šo līdzekļu izlietošanu;

nesasniedza šo līdzekļu izmantošanas 
mērķus; uzsver, ka Revīzijas palāta jau 
2009. gadā izteica piezīmes par Centra 
darbības nepilnībām šo līdzekļu 
izmantošanā; apstiprina, ka ir saņēmis 
2012. gada 23. februāra vēstuli, kurā ir 
izskaidrota šī situācija; šajā sakarībā 
atzinīgi vērtē to, ka 2011. gadā tika 
sasniegts mērķis un plānotais budžets tika 
izpildīts par 100 %;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Monica Luisa Macovei

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. ņem vērā, ka Centrs katru gadu saņem 
iemaksas no divām valstīm, kuras nav 
ES dalībvalstis, bet kuras izmanto Centra 
darba rezultātus; ņem vērā, ka Norvēģijas 
un Islandes iemaksa Centra 2010. gada 
budžetā bija EUR 421 308; atgādina, ka 
šos līdzekļus pārvalda kā piešķirtos 
ieņēmumus un izmanto konkrētu projektu 
finansēšanai; norāda, ka 2010. gadā Centrs 
nesasniedza šo līdzekļu izmantošanas 
mērķus; uzsver, ka Revīzijas palāta jau 
2009. gadā izteica piezīmes par Centra 
darbības nepilnībām šo līdzekļu 
izmantošanā; tādēļ mudina Centru sniegt
budžeta izpildes apstiprinātājiestādei
paskaidrojumu par šīm nepilnībām un 
nekavējoties veikt pasākumus, lai 
nodrošinātu šo līdzekļu izlietošanu;

4. ņem vērā, ka Centrs katru gadu saņem 
iemaksas no divām valstīm, kuras nav 
ES dalībvalstis, bet kuras izmanto Centra 
darba rezultātus; ņem vērā, ka Norvēģijas 
un Islandes iemaksa Centra 2010. gada 
budžetā bija EUR 421 308; atgādina, ka 
šos līdzekļus pārvalda kā piešķirtos 
ieņēmumus un izmanto konkrētu projektu 
finansēšanai; norāda, ka 2010. gadā Centrs 
nesasniedza šo līdzekļu izmantošanas 
mērķus; uzsver, ka Revīzijas palāta jau 
2009. gadā izteica piezīmes par Centra 
darbības nepilnībām šo līdzekļu 
izmantošanā; ņem vērā Centra 
paziņojumu par to, ka 2010. gadā plānotie 
mērķi netika sasniegti tādēļ, ka tika atlikts 
Centra ēku remonts, bet šis mērķis ir 
sasniegts 2011. gadā; turklāt pieņem 
zināšanai to, ka Centrs ir apņēmies 
2012. gadā izlietot iepriekšējos gados 
saņemtās Norvēģijas un Islandes 
iemaksas; aicina Centru informēt budžeta 
izpildes apstiprinātājiestādi par šo līdzekļu 
izlietošanu;
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Or. en

Grozījums Nr. 10
Monica Luisa Macovei

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. ņemot vērā Centra 2010. gada pārskatus, 
konstatē, ka 2010. gadā automātiski tika 
pārnestas apropriācijas 
EUR 574 493 apmērā un ka neautomātiski 
tika pārnestas apropriācijas EUR 55 910 
apmērā; uzsver, ka summa, kas iegūta, 
saskaitot automātiski un neautomātiski 
pārnesto apropriāciju apmēru, neatbilst 
uz 2011. gadu pārnesto apropriāciju 
kopsummai; norāda, ka Centra ziņojumā 
par 2010. gada pārskatiem nav izskaidrota 
EUR 164 297 lielā atšķirība; mudina 
Centru un Revīzijas palātu sniegt budžeta 
izpildes apstiprinātājiestādei detalizētus 
paskaidrojumus par šo jautājumu un veikt 
atbilstīgus pasākumus, lai labotu 
situāciju;

6. ņemot vērā Centra 2010. gada pārskatus, 
konstatē arī to, ka saistībā ar izdevumiem 
2. sadaļā neautomātiski tika pārnestas 
apropriācijas EUR 55 910 apmērā;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. ņemot vērā Centra sniegto informāciju, 
norāda, ka tam vēl ir jāizpilda atsevišķi 
IRD ieteikumi, kas 2008. gada revīzijas 
laikā tika sniegti cilvēkresursu pārvaldības 
jomā un 2009. gada revīzijas laikā —
ētikas jomā; tomēr mudina Centra 

16. ņemot vērā Centra sniegto informāciju, 
norāda, ka tam vēl ir jāizpilda atsevišķi 
IRD ieteikumi, kas 2008. gada revīzijas 
laikā tika sniegti cilvēkresursu pārvaldības 
jomā un 2009. gada revīzijas laikā —
ētikas jomā; apstiprina, ka ir saņēmis 
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direktoru sniegt budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādei konkrētu informāciju
par Centra izstrādāto rīcības plānu šo 
ieteikumu īstenošanai;

2012. gada 23. februāra vēstuli ar 
skaidrojošu informāciju; atzinīgi vērtē to, 
ka ir īstenoti 13 no 14 ieteikumiem, kas 
2008. gadā tika pieņemti cilvēkresursu 
pārvaldības revīzijas laikā; turklāt atzinīgi 
vērtē to, ka ir īstenoti 16 no 
17 ieteikumiem, kas tika pieņemti 
2009. gadā ētikas jautājumu revīzijas 
laikā; aicina Centru informēt budžeta 
izpildes apstiprinātājiestādi par to, kā tiek 
īstenoti atlikušie ieteikumi;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. ņemot vērā Centra gada pārskatu 
secina, ka IRD 2010. gadā ir veicis IKT 
riska novērtēšanu; tādēļ aicina Centru 
informēt budžeta izpildes 
apstiprinātājiestādi par IRD 
konstatējumiem un 2010. gada 1. oktobrī 
pieņemtā Centra rīcības plāna saturu;

17. ņemot vērā Centra gada pārskatu 
secina, ka IRD 2010. gadā ir veicis IKT 
riska novērtēšanu; atzinīgi vērtē to, ka līdz 
2011. gada 31. decembrim tika īstenotas 
visas Centra plānotās darbības, par ko 
liecina IKT riska novērtēšanas laikā 
izdarītie konstatējumi;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. ņem vērā arī to, ka 2010. gada aprīlī 
IRD veica vēl vienu revīziju par Centra 
gada darbības pārskatu un Centra pārskatu 
ticamības pamatelementiem; pieņem 

18. ņem vērā arī to, ka 2010. gada aprīlī 
IRD veica vēl vienu revīziju par Centra 
gada darbības pārskatu un Centra pārskatu 
ticamības pamatelementiem; pieņem 
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zināšanai, ka saskaņā ar Centra sniegto 
informāciju IRD galīgais ziņojums 
Centram tika iesniegts 2010. gada 5. jūlijā 
un ka šajā ziņojumā tika sniegts pienācīgs 
apstiprinājums par gada pārskatu, tai skaitā 
direktora ticamības deklarācijas, pareizību; 
tomēr aicina Centru informēt budžeta 
izpildes apstiprinātājiestādi par šajā 
jautājumā izteikto ļoti svarīgo ieteikumu 
saturu un Centra veiktajiem pasākumiem;

zināšanai, ka saskaņā ar Centra sniegto 
informāciju IRD galīgais ziņojums 
Centram tika iesniegts 2010. gada 5. jūlijā 
un ka šajā ziņojumā tika sniegts pienācīgs 
apstiprinājums par gada pārskatu, tai skaitā 
direktora ticamības deklarācijas, pareizību; 
atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar Centra 
2012. gada 23. februāra vēstulē sniegto 
informāciju līdz 2011. gada decembra 
beigām bija īstenoti visi septiņi IRD 
ieteikumi;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. ņemot vērā Centra gada darbības 
pārskatu, konstatē, ka Centrs 2009. gadā 
sāka piemērot jaunos iekšējās kontroles 
standartus (IKS) un līdz 2010. gada beigām 
tika izpildītas pamatprasības, izņemot 
8. standartu un 10. standartu;

19. ņemot vērā Centra gada darbības 
pārskatu, konstatē, ka Centrs 2009. gadā 
sāka piemērot jaunos iekšējās kontroles 
standartus (IKS) un līdz 2010. gada beigām 
tika izpildītas visas pamatprasības, izņemot 
8. standartu un 10. standartu; atzinīgi vērtē 
to, ka saskaņā ar 2012. gada 23. februāra 
vēstulē sniegto informāciju līdz 
2011. gada beigām bija pilnībā izpildītas 
visas pamatprasības saistībā ar 
8. standartu; pieņem zināšanai Centra 
apņemšanos 2012. gada pirmajā pusē 
izpildīt pamatprasības saistībā ar 
10. standartu;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Edit Herczog

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. pauž bažas par to, ka 2010. gada 
31. augustā IRS pārtrauca savu darbību 
Centrā; uzskata, ka, ņemot vērā IRS 
ziņojumos sniegto informāciju, varētu vēl 
vairāk uzlabot iekšējos kontroles 
pasākumus saistībā ar iepirkuma un 
stipendiju piešķiršanas procedūrām;

21. ņem vērā to, ka 2010. gada 31. augustā 
IRS pārtrauca savu darbību Centrā; ņem 
vērā 2012. gada 23. februāra vēstulē 
sniegto informāciju par to, ka IRS 
funkcijas pašlaik pilda vai nu ārēji 
darbuzņēmēji, vai Centra iekšējas 
projekta grupas; aicina Centru sniegt 
budžeta izpildes apstiprinātājiestādei 
vairāk informācijas par pašlaik 
ieviestajiem iekšējās kontroles 
pasākumiem saistībā ar iepirkuma un 
stipendiju piešķiršanas procedūrām;

Or. en


