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Ændringsforslag 1
Marian Harkin

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. anerkender, at centret har en væsentlig 
rolle i at fremme erhvervsuddannelse i Den 
Europæiske Union og til at bidrage til 
politikker, der sigter mod at anvende 
erhvervsuddannelsernes potentiale til at 
støtte den økonomiske udvikling og 
fremme overgangen fra læring til 
beskæftigelse, navnlig i forbindelse med 
den økonomiske recession; glæder sig 
over, at der blandt de forskellige 
interessenter er en øget interesse for 
centrets ekspertise og analytiske kapacitet;

1. anerkender, at centret har en væsentlig 
rolle i at fremme erhvervsuddannelser i 
Den Europæiske Union i en tid, hvor der 
er brug for nye uddannelsesmetoder til at 
bidrage til politikker, der sigter mod at 
anvende erhvervsuddannelsernes potentiale 
til at støtte den økonomiske udvikling og 
fremme overgangen fra læring til 
beskæftigelse, navnlig i forbindelse med 
den økonomiske recession; glæder sig 
over, at der blandt de forskellige 
interessenter er en øget interesse for 
centrets ekspertise og analytiske kapacitet;

Or. en

Ændringsforslag 2
Marian Harkin

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. udtrykker sin tilfredshed med, at 
Revisionsretten har erklæret de 
transaktioner, der ligger til grund for 
centrets årsregnskab for regnskabsåret 
2012, for at være lovlige og formelt rigtige;

3. udtrykker sin tilfredshed med, at 
Revisionsretten har erklæret de 
transaktioner, der ligger til grund for 
centrets årsregnskab for regnskabsåret 
2012, for at være lovlige og formelt rigtige
og at dets finansielle stilling pr. 31. 
december 2012 tydeligt fremgår;

Or. en
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Ændringsforslag 3
Csaba Őry

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. noterer sig endvidere den høje 
budgetgennemførelsesgrad for alle afsnit, 
og at antallet af budgetoverførsler blev 
reduceret med mere end 25 % i forhold til 
det foregående år (55 overførsler i 2012 
mod 77 i 2011); konstaterer endvidere, at 
det store antal fremførsler af forpligtede 
bevillinger hovedsagelig skyldtes faktorer, 
som centret ikke selv havde kontrol over, 
f.eks. forsinkelser i det reparationsarbejde, 
som de græske myndigheder udførte i 
centrets lokaler, som ikke var afsluttet i 
2012;

5. noterer sig endvidere den høje 
budgetgennemførelsesgrad for alle afsnit, 
og at antallet af budgetoverførsler blev 
reduceret med mere end 25 % i forhold til 
det foregående år (55 overførsler i 2012 
mod 77 i 2011); konstaterer endvidere, at 
det store antal fremførsler af forpligtede 
bevillinger hovedsagelig skyldtes faktorer, 
som centret ikke selv havde kontrol over, 
f.eks. forsinkelser i det reparationsarbejde, 
som de græske myndigheder udførte i 
centrets lokaler, som ikke var afsluttet i 
2012; bbeklager, at de anerkendte 
underskud fra det foregående år endnu 
ikke er blevet korrigeret på 
tilfredsstillende vis;

Or. en


