
AM\1014026PT.doc PE526.186v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

2013/2208(DEC)

7.1.2014

ALTERAÇÕES
1 - 3

Projeto de parecer
Pervenche Berès
(PE524.627v01-00)

sobre a quitação pela execução do orçamento do Centro Europeu para o 
Desenvolvimento da Formação Profissional para o exercício de 2012
(2013/2208(DEC))



PE526.186v01-00 2/4 AM\1014026PT.doc

PT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1014026PT.doc 3/4 PE526.186v01-00

PT

Alteração 1
Marian Harkin

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Reconhece o papel essencial do Centro 
na promoção da educação e formação 
profissional (EFP) na União Europeia e ao 
contribuir para políticas destinadas a 
utilizar o potencial da EFP no apoio ao 
desenvolvimento económico e facilitando a 
transição da aprendizagem para o emprego, 
particularmente no contexto da recessão 
económica; congratula-se com o facto de 
as diferentes partes interessadas 
manifestarem uma procura crescente de 
especialização e capacidade analítica do 
Centro;

1. Reconhece o papel essencial do Centro 
na promoção da educação e formação 
profissional (EFP) na União Europeia,
numa altura em que são necessários 
novos métodos de formação profissional, 
ao contribuir para políticas destinadas a 
utilizar o potencial da EFP no apoio ao 
desenvolvimento económico e facilitando a 
transição da aprendizagem para o emprego, 
particularmente no contexto da recessão 
económica; congratula-se com o facto de 
as diferentes partes interessadas 
manifestarem uma procura crescente de 
especialização e capacidade analítica do 
Centro;

Or. en

Alteração 2
Marian Harkin

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Congratula-se com o facto de o Tribunal 
de Contas ter declarado que as operações 
subjacentes às contas anuais do Centro são 
legais e regulares;

3. Congratula-se com o facto de o Tribunal 
de Contas ter declarado que as operações 
subjacentes às contas anuais do Centro são 
legais e regulares e que a sua posição 
financeira em 31 de dezembro de 2012 
está claramente representada;

Or. en
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Alteração 3
Csaba Őry

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Constata as elevadas taxas de execução 
orçamental em todos os títulos e que o 
número de transferências orçamentais 
diminuiu mais de 25% em relação ao 
exercício precedente (tendo passado de 77 
em 2011 para 55 em 2012); nota, além 
disso, que a elevada taxa de transições de 
dotações autorizadas resultou 
principalmente de razões que ultrapassam o 
controlo pelo Centro, como atrasos em 
obras de reparação realizadas pelas 
autoridades gregas em instalações deste 
último que não foram concluídas em 2012;

5. Constata as elevadas taxas de execução 
orçamental em todos os títulos e que o 
número de transferências orçamentais 
diminuiu mais de 25% em relação ao 
exercício precedente (tendo passado de 77 
em 2011 para 55 em 2012); nota, além 
disso, que a elevada taxa de transições de 
dotações autorizadas resultou 
principalmente de razões que ultrapassam o 
controlo pelo Centro, como atrasos em 
obras de reparação realizadas pelas 
autoridades gregas em instalações deste 
último que não foram concluídas em 2012;
lamenta que os défices reconhecidos do 
ano precedente ainda não tenham sido 
satisfatoriamente corrigidos;

Or. en


