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Muudatusettepanek 1
Marian Harkin
Arvamuse projekt
Punkt 1
Arvamuse projekt

Muudatusettepanek

1. tunnistab keskuse ülisuurt osatähtsust
kutsehariduse ja -koolituse edendamisel
Euroopa Liidus ning sellise poliitika
toetamisel, mille eesmärk on kasutada
kutsehariduse ja -koolituse potentsiaali
majanduse arenguks ja õppimiselt tööellu
ülemineku hõlbustamiseks, eelkõige
majanduslanguse kontekstis; peab
kiiduväärseks, et nõudlus keskuse
eksperditeadmiste ja analüüsisuutlikkuse
järele on eri sidusrühmade seas kasvanud;

1. tunnistab keskuse ülisuurt osatähtsust
kutsehariduse ja -koolituse edendamisel
Euroopa Liidus ja seda ajal, mil on vaja
uusi koolitusmeetodeid, ning sellise
poliitika toetamisel, mille eesmärk on
kasutada kutsehariduse ja -koolituse
potentsiaali majanduse arenguks ning
õppimiselt tööellu ülemineku
hõlbustamiseks, eelkõige majanduslanguse
kontekstis; peab kiiduväärseks, et nõudlus
keskuse eksperditeadmiste ja
analüüsisuutlikkuse järele on eri
sidusrühmade seas kasvanud;
Or. en

Muudatusettepanek 2
Marian Harkin
Arvamuse projekt
Punkt 3
Arvamuse projekt

Muudatusettepanek

3. tunneb heameelt selle üle, et
kontrollikoda tunnistas keskuse 2012. aasta
raamatupidamise aastaaruande aluseks
olevad tehingud seaduslikeks ja
korrektseteks;

3. tunneb heameelt selle üle, et
kontrollikoda tunnistas keskuse 2012. aasta
raamatupidamise aastaaruande aluseks
olevad tehingud seaduslikeks ja
korrektseteks ning keskuse
finantsolukorrast 31. detsembri 2012.
aasta seisuga on antud tõepärane pilt;
Or. en
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Csaba Őry
Arvamuse projekt
Punkt 5
Arvamuse projekt

Muudatusettepanek

5. võtab teadmiseks eelarve täitmise kõrge
määra kõikide jaotiste puhul ning asjaolu,
et eelarvevahendite ümberpaigutused
vähenesid eelmise aastaga võrreldes enam
kui 25% (2012. aastal 55 ümberpaigutust,
2011. aastal 77); märgib lisaks, et
kulukohustustega seotud assigneeringute
ülekandmise kõrge määr tulenes peamiselt
keskusest mittesõltuvatest asjaoludest,
nagu Kreeka ametiasutuste poolt keskuse
ruumides teostatud remonditööde venimine
(töid ei lõpetatud 2012. aastal);

5. võtab teadmiseks eelarve täitmise kõrge
määra kõikide jaotiste puhul ning asjaolu,
et eelarvevahendite ümberpaigutused
vähenesid eelmise aastaga võrreldes enam
kui 25% (2012. aastal 55 ümberpaigutust,
2011. aastal 77); märgib lisaks, et
kulukohustustega seotud assigneeringute
ülekandmise kõrge määr tulenes peamiselt
keskusest mittesõltuvatest asjaoludest,
nagu Kreeka ametiasutuste poolt keskuse
ruumides teostatud remonditööde venimine
(töid ei lõpetatud 2012. aastal); peab
kahetsusväärseks, et eelnenud aastal
täheldatud puudusi ei kõrvaldatud
rahuldavalt;
Or. en
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