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Emenda 1
Marian Harkin
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1
Abbozz ta' opinjoni

Emenda

1. Jirrikonoxxi r-rwol essenzjali taċ-Ċentru
fil-promozzjoni tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ
Vokazzjonali (VET) fl-Unjoni Ewropea u
fil-kontribuzzjoni għal politiki li għandhom
l-għan li jużaw il-potenzjal tal-VET biex
jappoġġaw l-iżvilupp ekonomiku u
jiffaċilitaw it-tranżizzjoni mit-tagħlim
għall-impjieg, partikolarment fil-kuntest
tar-riċessjoni ekonomika; jilqa' l-fatt li lpartijiet interessati differenti juru żieda fiddomanda għall-għarfien espert u l-kapaċità
analitika taċ-Ċentru;

1. Jirrikonoxxi r-rwol essenzjali taċ-Ċentru
fil-promozzjoni tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ
Vokazzjonali (VET) fl-Unjoni Ewropea fi
żmien fejn jinħtieġu metodi ġodda ta'
taħriġ, fil-kontribuzzjoni għal politiki li
għandhom l-għan li jużaw il-potenzjal talVET biex jappoġġaw l-iżvilupp ekonomiku
u jiffaċilitaw it-tranżizzjoni mit-tagħlim
għall-impjieg, partikolarment fil-kuntest
tar-riċessjoni ekonomika; jilqa' l-fatt li lpartijiet interessati differenti juru żieda fiddomanda għall-għarfien espert u l-kapaċità
analitika taċ-Ċentru;
Or. en

Emenda 2
Marian Harkin
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3
Abbozz ta' opinjoni

Emenda

3. Jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu li l-Qorti
tal-Awdituri ddikjarat li t-tranżazzjonijiet
sottostanti tal-kontijiet annwali taċ-Ċentru
għas-sena finanzjarja 2012 kienu skont illiġi u regolari;

3. Jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu li l-Qorti
tal-Awdituri ddikjarat li t-tranżazzjonijiet
sottostanti tal-kontijiet annwali taċ-Ċentru
għas-sena finanzjarja 2012 kienu skont illiġi u regolari u li l-pożizzjoni finanzjarja
tiegħu sal-31 ta' Diċembru 2012 hija
rappreżentata b'mod ċar;
Or. en
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Csaba Őry
Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5
Abbozz ta' opinjoni

Emenda

5. Jinnota r-rati ta' implimentazzjoni
baġitarji għolja għat-titoli kollha u li lgħadd ta' trasferimenti baġitarji tnaqqas
b'aktar minn 25 % mis-sena preċedenti (55
trasferiment fl-2012 minn 77 fl-2011);
jinnota barra minn hekk li r-riport għoli ta'
approprjazzjonijiet ta' impenji
primarjament irriżultaw minn raġunijiet li
jmorru lil hinn mill-kontroll taċ-Ċentru,
bħad-dewmien fix-xogħol ta' tiswija
mwettaq mill-awtoritajiet Griegi fis-sede
taċ-Ċentru, li ma tlestiex fl-2012;

5. Jinnota r-rati ta' implimentazzjoni
baġitarji għolja għat-titoli kollha u li lgħadd ta' trasferimenti baġitarji tnaqqas
b'aktar minn 25 % mis-sena preċedenti (55
trasferiment fl-2012 minn 77 fl-2011);
jinnota barra minn hekk li r-riport għoli ta'
approprjazzjonijiet ta' impenji
primarjament irriżulta minn raġunijiet li
jmorru lil hinn mill-kontroll taċ-Ċentru,
bħad-dewmien fix-xogħol ta' tiswija
mwettaq mill-awtoritajiet Griegi fis-sede
taċ-Ċentru, li ma tlestiex fl-2012.
Jiddispjaċih li l-iżbilanċi rikonoxxuti missena preċedenti ma ġewx ikkoreġuti
b'mod sodisfaċenti;
Or. en
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