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Predlog spremembe 1
Monica Luisa Macovei

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... razrešnico direktorici Evropskega 
centra za razvoj poklicnega usposabljanja 
glede izvrševanja proračuna centra za 
proračunsko leto 2010;

1. podeli razrešnico direktorici Evropskega 
centra za razvoj poklicnega usposabljanja 
glede izvrševanja proračuna centra za 
proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 2
Edit Herczog

Predlog sklepa 1
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... razrešnico direktorici Evropskega 
centra za razvoj poklicnega usposabljanja 
glede izvrševanja proračuna centra za 
proračunsko leto 2010;

1. podeli razrešnico direktorici Evropskega 
centra za razvoj poklicnega usposabljanja
glede izvrševanja proračuna centra za 
proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 3
Monica Luisa Macovei

Predlog sklepa 2
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... zaključek poslovnih knjig Evropskega 
centra za razvoj poklicnega usposabljanja 
za proračunsko leto 2010;

1. odobri zaključek poslovnih knjig 
Evropskega centra za razvoj poklicnega 
usposabljanja za proračunsko leto 2010;
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Predlog spremembe 4
Edit Herczog

Predlog sklepa 2
Odstavek 1

Predlog sklepa Predlog spremembe

1. ... zaključek poslovnih knjig Evropskega 
centra za razvoj poklicnega usposabljanja 
za proračunsko leto 2010;

1. odobri zaključek poslovnih knjig 
Evropskega centra za razvoj poklicnega 
usposabljanja za proračunsko leto 2010;

Or. en

Predlog spremembe 5
Edit Herczog

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je bil v letu 2010 prispevek Unije k 
proračunu centra 12.265.000 EUR, kar je 
4,9 % več kot v letu 2009,

D. ker je bil v letu 2010 prispevek Unije k 
proračunu centra 16.920.000 EUR, kar je 
2 % več kot v letu 2009,

Or. en

Predlog spremembe 6
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je bil v letu 2010 prispevek Unije k 
proračunu centra 12.265.000 EUR, kar je 
4,9 % več kot v letu 2009,

D. ker je bil v letu 2010 prispevek Unije k 
proračunu centra 16.920.000 EUR, kar je 
2 % več kot v letu 2009,
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Predlog spremembe 7
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. je na podlagi letnih računovodskih 
izkazov centra za leto 2010 seznanjen tudi 
s tem, da so se reprezentančni stroški in 
stroški sejnin v primerjavi z letom 2009 
povečali za 233 % oziroma za 37 %; 
ugotavlja, da center ni utemeljil teh
znatnih odstopanj v letu 2010 v primerjavi 
z letom 2009; zato poziva center, naj 
organu za razrešnico obrazloži razlog za 
bistveno povišanje na teh področjih;

3. je na podlagi letnih računovodskih 
izkazov centra za leto 2010 seznanjen tudi 
s tem, da so se reprezentančni stroški in 
stroški sejnin v primerjavi z letom 2009 
povečali za 233 % oziroma za 37 %;
potrjuje prejem pojasnila glede povečanja 
teh odhodkov v pismu z dne 
23. februarja 2012;

Or. en

Predlog spremembe 8
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da center prejema letne 
prispevke dveh držav, ki nista državi 
članici in uporabljata rezultate dela centra; 
je seznanjen s tem, da je prispevek 
Norveške in Islandije k proračunu centra za 
leto 2010 znašal 421.308 EUR; opominja, 
da se ta sredstva upravljajo kot namenski 
prejemki, zato jih je treba dodeliti 
specifičnim projektom; ugotavlja, da center 
v letu 2010 ni dosegel cilja za uporabo teh 
sredstev; poudarja, da je Računsko sodišče 
za finančno leto 2009 že izrazilo pripombo 
glede pomanjkljivosti centra pri uporabi 

4. ugotavlja, da center prejema letne 
prispevke dveh držav, ki nista državi 
članici in uporabljata rezultate dela centra;
je seznanjen s tem, da je prispevek 
Norveške in Islandije k proračunu centra za 
leto 2010 znašal 421.308 EUR; opominja, 
da se ta sredstva upravljajo kot namenski 
prejemki, zato jih je treba dodeliti 
specifičnim projektom; ugotavlja, da center 
v letu 2010 ni dosegel cilja za uporabo teh 
sredstev; poudarja, da je Računsko sodišče 
za finančno leto 2009 že izrazilo pripombo 
glede pomanjkljivosti centra pri uporabi 
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teh sredstev; zato poziva center, naj 
organu za razrešnico obrazloži te 
pomanjkljivosti in nemudoma sprejme
ukrepe za zagotovitev uporabe teh 
prispevkov;

teh sredstev; potrjuje prejem pojasnila te 
situacije v pismu z dne 23. februarja 2012;
v zvezi s tem pozdravlja dejstvo, da je bil v 
letu 2011 cilj dosežen in da je bilo 
izvršenih 100 % načrtovanega proračuna;

Or. en

Predlog spremembe 9
Monica Luisa Macovei

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. ugotavlja, da center prejema letne 
prispevke dveh držav, ki nista državi 
članici in uporabljata rezultate dela centra; 
je seznanjen s tem, da je prispevek 
Norveške in Islandije k proračunu centra za 
leto 2010 znašal 421.308 EUR; opominja, 
da se ta sredstva upravljajo kot namenski 
prejemki, zato jih je treba dodeliti 
specifičnim projektom; ugotavlja, da center 
v letu 2010 ni dosegel cilja za uporabo teh 
sredstev; poudarja, da je Računsko sodišče 
za finančno leto 2009 že izrazilo pripombo 
glede pomanjkljivosti centra pri uporabi 
teh sredstev; zato poziva center, naj 
organu za razrešnico obrazloži te 
pomanjkljivosti in nemudoma sprejme 
ukrepe za zagotovitev uporabe teh 
prispevkov;

4. ugotavlja, da center prejema letne 
prispevke dveh držav, ki nista državi 
članici in uporabljata rezultate dela centra;
je seznanjen s tem, da je prispevek 
Norveške in Islandije k proračunu centra za 
leto 2010 znašal 421.308 EUR; opominja, 
da se ta sredstva upravljajo kot namenski 
prejemki, zato jih je treba dodeliti 
specifičnim projektom; ugotavlja, da center 
v letu 2010 ni dosegel cilja za uporabo teh 
sredstev; poudarja, da je Računsko sodišče 
za finančno leto 2009 že izrazilo pripombo 
glede pomanjkljivosti centra pri uporabi 
teh sredstev; je seznanjen z izjavo centra, 
da cilj, predviden za leto 2010, ni bil 
izpolnjen zaradi odložitve popravil v 
stavbah centra, uresničen pa je bil 
leta 2011; je seznanjen z zavezo centra, da 
bo v letu 2012 porabil prispevke Norveške 
in Islandije iz prejšnjih let; poziva center, 
naj organ za razrešnico obvešča o uporabi
teh prispevkov;

Or. en

Predlog spremembe 10
Monica Luisa Macovei
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Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. na podlagi letnih računovodskih izkazov 
centra za leto 2010 ugotavlja, da je bil 
znesek samodejno prenesenih 
proračunskih sredstev 574.493 EUR in da 
je bil opravljen nesamodejni prenos, ki je 
znašal 55.910 EUR; poudarja, da seštevek 
samodejnih in nesamodejnih prenosov ne 
ustreza celotnemu znesku proračunskih 
sredstev, prenesenih v leto 2011; 
ugotavlja, da poročilo centra o letnih 
računovodskih izkazi za leto 2010 ne
pojasnjuje te razlike, ki znaša 
164.297 EUR; poziva center in Računsko 
sodišče, naj organu za razrešnico 
zagotovita temeljito obrazložitev o tem in 
sprejmeta potrebne ukrepe odpravo teh 
razmer;

6. na podlagi letnih računovodskih izkazov 
centra za leto 2010 tudi ugotavlja, da je bil 
v zvezi z odhodki v naslovu 2 opravljen 
nesamodejni prenos, ki je znašal 
55.910 EUR;

Or. en

Predlog spremembe 11
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. na podlagi izjave centra je seznanjen s 
tem, da mora center še izvesti nekatera 
priporočila službe za notranjo revizijo, ki 
se navezujejo na revizijo upravljanja 
človeških virov iz leta 2008 in etično 
revizijo iz leta 2009; kljub temu poziva 
direktorja centra, naj organu za razrešnico 
zagotovi posebne informacije o akcijskem 
načrtu, ki ga je center pripravil za 
izvajanje teh priporočil;

16. na podlagi izjave centra je seznanjen s 
tem, da mora center še izvesti nekatera 
priporočila službe za notranjo revizijo, ki 
se navezujejo na revizijo upravljanja 
človeških virov iz leta 2008 in etično 
revizijo iz leta 2009; potrjuje prejem 
pojasnila v pismu z dne 
23. februarja 2012; pozdravlja dejstvo, da 
je bilo 13 izmed 14 priporočil iz revizije 
upravljanja človeških virov v letu 2008 
uresničenih; poleg tega pozdravlja 
dejstvo, da je bilo 16 izmed 17 priporočil iz 
etične revizije v letu 2009 uresničenih;
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poziva center, naj organ za razrešnico 
obvešča o napredku pri izvajanju 
preostalih priporočil;

Or. en

Predlog spremembe 12
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. na podlagi letnega poročila centra je 
seznanjen s tem, da je služba za notranjo 
revizijo leta 2010 izvedla oceno tveganja 
za informacijsko in komunikacijsko 
tehnologijo; zato poziva center, naj organ 
za razrešnico obvesti o ugotovitvah službe 
za notranjo revizijo in o vsebini 
akcijskega načrta, ki ga je center 
vzpostavil 1. oktobra 2010;

17. na podlagi letnega poročila centra je 
seznanjen s tem, da je služba za notranjo 
revizijo leta 2010 izvedla oceno tveganja 
za informacijsko in komunikacijsko 
tehnologijo; pozdravlja dejstvo, da so bili 
na dan 31. decembra 2011 uresničeni vsi 
ukrepi, ki jih je center predvidel na 
podlagi ugotovitev iz te ocene tveganja;

Or. en

Predlog spremembe 13
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. je seznanjen tudi s tem, da je služba za 
notranjo revizijo aprila 2010 v centru 
opravila tudi revizijo letnega poročila 
centra o dejavnostih in sestavnih elementov 
izjave o zanesljivosti; na podlagi izjave 
centra je seznanjen s tem, da je bilo končno 
poročilo službe za notranjo revizijo centru 
posredovano 5. julija 2010 in da je to 
poročilo vsebovalo razumno zagotovilo 
glede doseganja letnega poročanja, 

18. je seznanjen tudi s tem, da je služba za 
notranjo revizijo aprila 2010 v centru 
opravila tudi revizijo letnega poročila 
centra o dejavnostih in sestavnih elementov 
izjave o zanesljivosti; na podlagi izjave 
centra je seznanjen s tem, da je bilo končno 
poročilo službe za notranjo revizijo centru 
posredovano 5. julija 2010 in da je to 
poročilo vsebovalo razumno zagotovilo 
glede doseganja letnega poročanja, 
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vključno z direktorjevo izjavo o 
zanesljivosti; kljub temu poziva center, naj 
organ za razrešnico obvesti o vsebini zelo 
pomembnih priporočil glede tega in 
ukrepih, ki jih je sprejel center;

vključno z direktorjevo izjavo o 
zanesljivosti; pozdravlja informacije, ki jih 
je center posredoval v pismu z dne 
23. februarja 2012, namreč da je do konca 
decembra 2011 uresničil vseh sedem 
priporočil službe za notranjo revizijo;

Or. en

Predlog spremembe 14
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. na podlagi letnega poročila centra o 
dejavnostih ugotavlja, da je center leta 
2009 začel izvajati nove standarde 
notranjega kontroliranja in da so bile 
osnovne zahteve z izjemo standardov 
notranjega kontroliranja 8 in 10 v celoti 
izpolnjene do konca leta 2010;

19. na podlagi letnega poročila centra o 
dejavnostih ugotavlja, da je center leta 
2009 začel izvajati nove standarde 
notranjega kontroliranja in da so bile 
osnovne zahteve z izjemo standardov 
notranjega kontroliranja 8 in 10 v celoti 
izpolnjene do konca leta 2010; pozdravlja 
informacije, ki jih je prejel v pismu z dne 
23. februarja 2012, da so bile vse osnovne 
zahteve za standarde notranjega 
kontroliranja 8 v celoti izpolnjene do 
konca leta 2011; je seznanjen z zavezo 
centra, da bo osnovne zahteve za 
standarde notranjega kontroliranja 10 
izpolnil v prvem polletju 2012;

Or. en

Predlog spremembe 15
Edit Herczog

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. je zaskrbljen, da je oddelek za notranjo 21. je seznanjen z dejstvom, da je oddelek 
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revizijo 31. avgusta 2010 zapustil center; 
meni, da bi lahko poročila oddelka za 
notranjo revizijo pripomogla k nadaljnjim 
izboljšavam ukrepov notranje kontrole za 
postopke javnih naročil in postopke za 
dodelitev donacije;

za notranjo revizijo 31. avgusta 2010 
zapustil center; je seznanjen z 
informacijami iz pisma z dne 
23. februarja 2012, da naloge oddelka za 
notranjo revizijo zdaj opravljajo zunanji 
izvajalci oziroma interna projektna 
skupina centra; poziva center, naj organu 
za razrešnico posreduje več informacij o 
ukrepih notranje kontrole za postopke 
javnih naročil in postopke za dodelitev 
donacije, ki se trenutno izvajajo;

Or. en


