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Predlog spremembe 1
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. priznava, da ima center bistveno vlogo 
pri spodbujanju poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja v Evropski uniji in 
prispeva k politikam, katerih cilj je to 
izobraževanje in usposabljanje izkoristiti 
za gospodarski razvoj in preprostejši 
prehod v zaposlitev, zlasti v časih 
gospodarske recesije; pozdravlja dejstvo, 
da različnih deležniki vse bolj povprašujejo 
po strokovnem znanju in analitičnih 
zmogljivostih centra;

1. priznava, da ima center bistveno vlogo 
pri spodbujanju poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja v Evropski uniji v času, 
ko so potrebne nove metode 
usposabljanja, in prispeva k politikam, 
katerih cilj je to izobraževanje in 
usposabljanje izkoristiti za gospodarski 
razvoj in preprostejši prehod v zaposlitev, 
zlasti v časih gospodarske recesije; 
pozdravlja dejstvo, da različnih deležniki 
vse bolj povprašujejo po strokovnem 
znanju in analitičnih zmogljivostih centra;

Or. en

Predlog spremembe 2
Marian Harkin

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. izraža zadovoljstvo z ugotovitvijo 
Računskega sodišča, da so letni 
računovodski izkazi centra za proračunsko 
leto 2012 v vseh pomembnih vidikih 
zakoniti in pravilni;

3. izraža zadovoljstvo z ugotovitvijo 
Računskega sodišča, da so letni 
računovodski izkazi centra za proračunsko 
leto 2012 v vseh pomembnih vidikih 
zakoniti in pravilni ter da je njegov 
finančni položaj na dan 
31. decembra 2012 jasno predstavljen;

Or. en

Predlog spremembe 3
Csaba Őry
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Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. je seznanjen z visoko stopnjo 
izvrševanja proračuna in dejstvom, da se je 
število proračunskih prerazporeditev v 
primerjavi s prejšnjim letom zmanjšalo za 
več kot 25 % (s 77 v letu 2011 na 55 v letu 
2012); ugotavlja še, da center v veliki 
večini primerov ni mogel vplivati na 
vzroke za visoke zneske prevzetih 
obveznosti, prenesene v naslednje 
proračunsko leto, kot so zamude pri 
popravilih, ki so jih izvajali grški organi v 
prostorih centra in ki v letu 2012 niso bila 
dokončana;

5. je seznanjen z visoko stopnjo 
izvrševanja proračuna in dejstvom, da se je 
število proračunskih prerazporeditev v 
primerjavi s prejšnjim letom zmanjšalo za 
več kot 25 % (s 77 v letu 2011 na 55 v letu 
2012); ugotavlja še, da center v veliki 
večini primerov ni mogel vplivati na 
vzroke za visoke zneske prevzetih 
obveznosti, prenesene v naslednje 
proračunsko leto, kot so zamude pri 
popravilih, ki so jih izvajali grški organi v 
prostorih centra in ki v letu 2012 niso bila 
dokončana; obžaluje, da ugotovljeni 
primanjkljaj iz prejšnjega leta še ni bil 
zadovoljivo rešen;

Or. en


