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Tarkistus 1
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. tunnustaa kehittämiskeskuksen 
keskeisen aseman ammatillisen 
koulutuksen edistämisessä Euroopan 
unionissa ja panoksen, jonka se antaa 
politiikoille, joilla pyritään hyödyntämään 
ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia 
tukea talouskehitystä ja helpottaa 
siirtymistä oppimisympäristöstä 
työelämään, erityisesti taloudellisen 
taantuman aikana; pitää myönteisenä, että 
eri sidosryhmät turvautuvat yhä useammin 
kehittämiskeskuksen asiantuntemukseen ja 
analyyttisiin valmiuksiin;

1. tunnustaa kehittämiskeskuksen 
keskeisen aseman ammatillisen 
koulutuksen edistämisessä Euroopan 
unionissa aikana, jolloin tarvitaan uusia 
koulutusmenetelmiä, ja panoksen, jonka se 
antaa politiikoille, joilla pyritään 
hyödyntämään ammatillisen koulutuksen 
mahdollisuuksia tukea talouskehitystä ja 
helpottaa siirtymistä oppimisympäristöstä 
työelämään, erityisesti taloudellisen 
taantuman aikana; pitää myönteisenä, että 
eri sidosryhmät turvautuvat yhä useammin 
kehittämiskeskuksen asiantuntemukseen ja 
analyyttisiin valmiuksiin;

Or. en

Tarkistus 2
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. on tyytyväinen siihen, että 
tilintarkastustuomioistuin on ilmoittanut 
keskuksen varainhoitovuodelta 2012 
annetun tilinpäätöksen perustana olevien 
toimien olevan lailliset ja asianmukaiset;

3. on tyytyväinen siihen, että 
tilintarkastustuomioistuin on ilmoittanut 
keskuksen varainhoitovuodelta 2012 
annetun tilinpäätöksen perustana olevien 
toimien olevan lailliset ja asianmukaiset ja 
että keskuksen taloudellinen tilanne 
31. joulukuuta 2012 on esitetty selkeästi;

Or. en



PE526.186v01-00 4/4 AM\1014026FI.doc

FI

Tarkistus 3
Csaba Őry

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. toteaa, että talousarvion toteuttamisaste 
on korkea kaikissa osastoissa ja että 
määrärahasiirtojen määrä väheni yli 25 
prosenttia edellisvuodesta 
(määrärahasiirtoja tehtiin 77 vuonna 2011 
ja 55 vuonna 2012); panee lisäksi merkille, 
että varainhoitovuodelta toiselle siirrettyjen 
maksusitoumusmäärärahojen suuri määrä 
johtui pääasiassa syistä, joihin 
kehittämiskeskus ei voinut vaikuttaa, kuten 
Kreikan viranomaisten 
kehittämiskeskuksen tiloissa teettämien 
korjaustöiden viivästymisestä niin, että ne 
eivät valmistuneet vuonna 2012;

5. toteaa, että talousarvion toteuttamisaste
on korkea kaikissa osastoissa ja että 
määrärahasiirtojen määrä väheni yli 25 
prosenttia edellisvuodesta 
(määrärahasiirtoja tehtiin 77 vuonna 2011 
ja 55 vuonna 2012); panee lisäksi merkille, 
että varainhoitovuodelta toiselle siirrettyjen 
maksusitoumusmäärärahojen suuri määrä 
johtui pääasiassa syistä, joihin 
kehittämiskeskus ei voinut vaikuttaa, kuten 
Kreikan viranomaisten 
kehittämiskeskuksen tiloissa teettämien 
korjaustöiden viivästymisestä niin, että ne 
eivät valmistuneet vuonna 2012; pitää 
valitettavana, että todettuja edellisvuoden 
vajeita ei vielä ole korjattu tyydyttävästi;

Or. en


