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Módosítás 1
Marian Harkin

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri a központ alapvető szerepét a 
szakképzés előmozdításában az Európai 
Unióban, illetve az olyan szakpolitikákhoz 
való hozzájárulásában, melyek célja a 
szakképzésben rejlő lehetőségek 
kihasználása egyrészt a gazdasági fejlődés 
támogatása, másrészt a tanulásból a 
foglalkoztatásba történő átmenet 
elősegítése érdekében, különösen a 
gazdasági recesszió idején; üdvözli, hogy a 
különböző érdekelt felek fokozott igényt 
mutatnak a központ szakértelme és 
analitikai képessége iránt;

1. elismeri a központ alapvető szerepét 
abban, hogy a jelenlegi, új képzési 
módszereket igénylő időkben előmozdítja 
a szakképzést az Európai Unióban, illetve 
hozzájárul az olyan szakpolitikákhoz, 
melyek célja a szakképzésben rejlő 
lehetőségek kihasználása egyrészt a 
gazdasági fejlődés támogatása, másrészt a 
tanulásból a foglalkoztatásba történő 
átmenet elősegítése érdekében, különösen a 
gazdasági recesszió idején; üdvözli, hogy a 
különböző érdekelt felek fokozott igényt 
mutatnak a központ szakértelme és 
analitikai képessége iránt;

Or. en

Módosítás 2
Marian Harkin

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megelégedettségének ad hangot azzal 
kapcsolatban, hogy a központ 2012-es éves 
beszámolójának alapjául szolgáló 
tranzakciókat a Számvevőszék jogszerűnek 
és szabályszerűnek ítélte;

3. megelégedettségének ad hangot azzal 
kapcsolatban, hogy a központ 2012-es éves 
beszámolójának alapjául szolgáló 
tranzakciókat a Számvevőszék jogszerűnek 
és szabályszerűnek ítélte, és hogy a 2012. 
december 31-i pénzügyi helyzet 
egyértelműen bemutatásra került;

Or. en
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Módosítás 3
Őry Csaba

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. tudomásul veszi a magas költségvetési 
végrehajtási arányt minden cím 
vonatkozásában, valamint azt, hogy a 
költségvetési átcsoportosítások száma több 
mint 25%-kal csökkent az előző évhez 
képest (a 2011-es 77 átcsoportosításról 55-
re 2012-ben); megjegyzi továbbá, hogy a 
lekötött előirányzatok nagy arányú átvitele 
főleg a központ ellenőrzésén kívül álló 
okokból eredt, mint például a késedelem a 
görög hatóságok által a központ 
épületeiben végzett helyreállítási munkák 
során, melyeket nem fejeztek be 2012-ben;

5. tudomásul veszi a magas költségvetési 
végrehajtási arányt minden cím 
vonatkozásában, valamint azt, hogy a 
költségvetési átcsoportosítások száma több 
mint 25%-kal csökkent az előző évhez 
képest (a 2011-es 77 átcsoportosításról 55-
re 2012-ben); megjegyzi továbbá, hogy a 
lekötött előirányzatok nagyarányú átvitele 
főleg a központ ellenőrzésén kívül álló 
okokból eredt, mint például a késedelem a 
görög hatóságok által a központ 
épületeiben végzett helyreállítási munkák 
során, melyeket nem fejeztek be 2012-ben;
sajnálja, hogy az előző évben felismert 
hiányosságokat még nem orvosolták 
kielégítően;

Or. en


