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Pozměňovací návrh 1
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. uznává důležitou roli střediska, pokud 
jde o podporu odborného vzdělávání a 
přípravy v Evropské unii a přispívání k 
politikám, jejichž cílem je využívání 
potenciálu odborného vzdělávání a 
přípravy v zájmu hospodářského rozvoje a 
k usnadnění přechodu ze vzdělávacího do 
pracovního procesu, zejména v souvislosti 
s hospodářskou recesí; vítá, že různé 
zainteresované subjekty projevují zvýšený 
zájem o odborné znalosti a analytickou 
kapacitu střediska;

1. uznává důležitou roli střediska, pokud 
jde o podporu odborného vzdělávání a 
přípravy v Evropské unii v době, kdy je 
zapotřebí nových výukových metod, a 
přispívání k politikám, jejichž cílem je 
využívání potenciálu odborného vzdělávání 
a přípravy v zájmu hospodářského rozvoje
a k usnadnění přechodu ze vzdělávacího do 
pracovního procesu, zejména v souvislosti 
s hospodářskou recesí; vítá, že různé 
zainteresované subjekty projevují zvýšený 
zájem o odborné znalosti a analytickou 
kapacitu střediska;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Marian Harkin

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyjadřuje svou spokojenost s tím, že 
Účetní dvůr prohlásil účetní závěrku
střediska za rozpočtový rok 2012 za legální 
a správnou;

3. vyjadřuje svou spokojenost s tím, že 
Účetní dvůr prohlásil operace, na nichž se 
zakládá účetní závěrka střediska za 
rozpočtový rok 2012, za legální a správné 
a že je jasně uvedena finanční situace 
střediska ke dni 31. prosince 2012;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Csaba Őry
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. poukazuje na vysokou míru plnění 
rozpočtu ve všech hlavách a na to, že 
oproti loňskému roku došlo ke snížení 
počtu rozpočtových převodů o více než 25 
% (ze 77 v roce 2011 na 55 v roce 2012);
dále konstatuje, že vysoká míra přenosu 
prostředků na závazky vznikla především z 
důvodů, které středisko nemohlo ovlivnit, 
jako zpoždění oprav zajišťovaných 
řeckými orgány v prostorách střediska, 
které v roce 2012 nebyly dokončeny;

5. poukazuje na vysokou míru plnění 
rozpočtu ve všech hlavách a na to, že 
oproti loňskému roku došlo ke snížení 
počtu rozpočtových převodů o více než 25 
% (ze 77 v roce 2011 na 55 v roce 2012);
dále konstatuje, že vysoká míra přenosu 
prostředků na závazky vznikla především z 
důvodů, které středisko nemohlo ovlivnit, 
jako zpoždění oprav zajišťovaných 
řeckými orgány v prostorách střediska, 
které v roce 2012 nebyly dokončeny;
vyjadřuje politování nad tím, že nebyla 
zjednána uspokojivá náprava zjištěných 
schodků z předcházejícího roku;

Or. en


