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Amendamentul 1
Marian Harkin
Proiect de aviz
Punctul 1
Proiectul de aviz

Amendamentul

1. recunoaște rolul esențial jucat de Centru
în ceea ce privește promovarea educației și
a formării profesionale (EFP) în Uniunea
Europeană și contribuția sa la politicile
care urmăresc să utilizeze potențialul EFP
pentru a sprijini dezvoltarea economică și a
facilita tranziția de la învățare la ocuparea
forței de muncă, în special în contextul
recesiunii economice; salută faptul că
expertiza și capacitatea de analiză a
Centrului sunt utilizate într-o măsură tot
mai mare de către diferitele părți interesate;

1. recunoaște rolul esențial jucat de Centru
în ceea ce privește promovarea educației și
a formării profesionale (EFP) în Uniunea
Europeană în această perioadă în care
sunt necesare noi metode de instruire și
contribuția sa la politicile care urmăresc să
utilizeze potențialul EFP pentru a sprijini
dezvoltarea economică și a facilita tranziția
de la învățare la ocuparea forței de muncă,
în special în contextul recesiunii
economice; salută faptul că expertiza și
capacitatea de analiză a Centrului sunt
utilizate într-o măsură tot mai mare de
către diferitele părți interesate;
Or. en

Amendamentul 2
Marian Harkin
Proiect de aviz
Punctul 3
Proiectul de aviz

Amendamentul

3. își exprimă satisfacția cu privire la
faptul că Curtea de Conturi a constatat
legalitatea și regularitatea operațiunilor
subiacente conturilor anuale ale Centrului
pentru exercițiul financiar 2012;

3. își exprimă satisfacția cu privire la faptul
că Curtea de Conturi a constatat legalitatea
și regularitatea operațiunilor subiacente
conturilor anuale ale Centrului pentru
exercițiul financiar 2012, iar situația sa
financiară la 31 decembrie 2012 este clar
prezentată;
Or. en
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Amendamentul 3
Csaba Őry
Proiect de aviz
Punctul 5
Proiectul de aviz

Amendamentul

5. ia act de ratele ridicate de execuție
pentru toate titlurile, precum și de faptul că
numărul de transferuri bugetare a fost
redus cu mai mult de 25 % față de
exercițiul precedent (în 2012 s-au
înregistrat 55 de transferuri, față de 77 de
transferuri în 2011); ia act, în plus, de
faptul că rata ridicată de reportare a
creditelor de angajament a fost cauzată, în
principal, de situații care nu puteau fi
controlate de Centru, cum ar fi întârzierile
în lucrările de reparații efectuate de
autoritățile elene la sediul Centrului, care
nu au fost finalizate în 2012;

5. ia act de ratele ridicate de execuție
pentru toate titlurile, precum și de faptul că
numărul de transferuri bugetare a fost
redus cu mai mult de 25 % față de
exercițiul precedent (în 2012 s-au
înregistrat 55 de transferuri, față de 77 de
transferuri în 2011); ia act, în plus, de
faptul că rata ridicată de reportare a
creditelor de angajament a fost cauzată, în
principal, de situații care nu puteau fi
controlate de Centru, cum ar fi întârzierile
în lucrările de reparații efectuate de
autoritățile elene la sediul Centrului, care
nu au fost finalizate în 2012; regretă faptul
că deficitele identificate în exercițiul
precedent nu au fost încă ajustate în mod
corespunzător;
Or. en
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