ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014

Комисия по заетост и социални въпроси

2013/2208(DEC)
7.1.2014

ИЗМЕНЕНИЯ
1-3
Проектостановище
Перванш Берес
(PE524.627v01-00)
относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на
бюджета на Европейския център за развитие на професионалното
обучение за финансовата 2012 година
(2013/2208(DEC))

AM\1014026BG.doc

BG

PE526.186v01-00
Единство в многообразието

BG

AM_Com_NonLegOpinion

PE526.186v01-00

BG

2/4

AM\1014026BG.doc

Изменение 1
Мариан Харкин
Проектостановище
Параграф 1
Проектостановище

Изменение

1. отбелязва важната роля на
Европейския център за развитие на
професионалното обучение (Cedefop) в
Европейския съюз и за приноса към
политиките, целящи използването на
потенциала на Cedefop в подкрепа на
икономическото развитие и улесняване
на прехода от учене към работа, особено
в контекста на икономическата рецесия;
приветства факта, че различните
заинтересовани страни все повече
търсят експертните знания и
аналитичния капацитет на Центъра;

1. отбелязва важната роля на
Европейския център за развитие на
професионалното обучение (Cedefop) в
Европейския съюз във времена, когато
са необходими нови методи на
обучение, за приноса към политиките,
целящи използването на потенциала на
Cedefop в подкрепа на икономическото
развитие и улесняване на прехода от
учене към работа, особено в контекста
на икономическата рецесия; приветства
факта, че различните заинтересовани
страни все повече търсят експертните
знания и аналитичния капацитет на
Центъра;
Or. en

Изменение 2
Мариан Харкин
Проектостановище
Параграф 3
Проектостановище

Изменение

3. изразява задоволство, че Сметната
палата обяви операциите, свързани с
годишните отчети на Центъра за
финансовата 2012 година за
законосъобразни и редовни;

3. изразява задоволство, че Сметната
палата обяви, че операциите, свързани с
годишните отчети на Центъра за
финансовата 2012 година, са
законосъобразни и редовни и че
неговото финансово състояние към 31
декември 2012 г. е ясно представено;
Or. en
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Изменение 3
Чаба Йори
Проектостановище
Параграф 5
Проектостановище

Изменение

5. отбелязва високото ниво на
изпълнение на бюджета по всички
дялове и че броят на бюджетните
трансфери е намалял с повече от 25 % в
сравнение с предходната година (на 55
трансфера през 2012 г. от 77 през
2011 г.); освен това отбеляза, че
високото равнище на пренос на
бюджетни кредити за поети задължение
се дължи основно на причини извън
контрола на Центъра, като забавяния в
ремонтни работи, изпълнявани от
гръцки органи в помещенията на
Центъра, които не бяха завършени през
2012 г.;

5. отбелязва високото ниво на
изпълнение на бюджета по всички
дялове и че броят на бюджетните
трансфери е намалял с повече от 25 % в
сравнение с предходната година (на 55
трансфера през 2012 г. от 77 през
2011 г.); освен това отбеляза, че
високото равнище на пренос на
бюджетни кредити за поети задължение
се дължи основно на причини извън
контрола на Центъра, като забавяния в
ремонтни работи, изпълнявани от
гръцки органи в помещенията на
Центъра, които не бяха завършени през
2012 г.; изразява съжаление, че
признатите слабости от
предходната година все още не са
задоволително поправени;
Or. en
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