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Ändringsförslag 1
Marian Harkin
Förslag till yttrande
Punkt 1
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

1. Europaparlamentet inser att centrumet
har en avgörande roll när det gäller att
främja utbildning och yrkesinriktad
utbildning inom Europeiska unionen och
bidra till en politik som syftar till att
utnyttja utbildningsmöjligheterna till att
stödja ekonomisk utveckling och underlätta
övergången från lärande till sysselsättning,
i synnerhet mot bakgrund av den
ekonomiska recessionen. Parlamentet
välkomnar att de bland de olika
intressenterna konstaterats en ökad
efterfrågan på centrumets expertis och
analytiska kapacitet.

1. Europaparlamentet inser att centrumet
har en avgörande roll när det gäller att
främja utbildning och yrkesinriktad
utbildning inom Europeiska unionen vid en
tidpunkt då det behövs nya
utbildningsmetoder för att bidra till en
politik som syftar till att utnyttja
utbildningsmöjligheterna till att stödja
ekonomisk utveckling och underlätta
övergången från lärande till sysselsättning,
i synnerhet mot bakgrund av den
ekonomiska recessionen. Parlamentet
välkomnar att de bland de olika
intressenterna konstaterats en ökad
efterfrågan på centrumets expertis och
analytiska kapacitet.
Or. en

Ändringsförslag 2
Marian Harkin
Förslag till yttrande
Punkt 3
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uttrycker sin
tillfredsställelse över att revisionsrätten
förklarat att de transaktioner som ligger till
grund för centrumets årliga räkenskaper för
budgetåret 2012 är lagliga och korrekta.

3. Europaparlamentet uttrycker sin
tillfredsställelse över att revisionsrätten
förklarat att de transaktioner som ligger till
grund för centrumets årliga räkenskaper för
budgetåret 2012 är lagliga och korrekta
och att dess finansiella ställning per den
31 december 2012 tydligt uppges.
Or. en
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Ändringsförslag 3
Csaba Őry
Förslag till yttrande
Punkt 5
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

5. Europaparlamentet noterar den höga
budgetgenomförandegraden för samtliga
avdelningar, och konstaterar att antalet
budgetöverföringar minskade med över
25 procent från föregående år (från 77
överföringar under 2011 till 55
överföringar under 2012). Parlamentet
konstaterar dessutom att det stora antalet
överföringar av anslag för vilka åtaganden
ingåtts i första hand berodde på skäl som
centrumet inte rådde över, såsom
förseningar med de reparationsarbeten som
utfördes av de grekiska myndigheterna i
centrumets lokaler och som inte slutfördes
under 2012.

5. Europaparlamentet noterar den höga
budgetgenomförandegraden för samtliga
avdelningar, och konstaterar att antalet
budgetöverföringar minskade med över
25 procent från föregående år (från 77
överföringar under 2011 till 55
överföringar under 2012). Parlamentet
konstaterar dessutom att det stora antalet
överföringar av anslag för vilka åtaganden
ingåtts i första hand berodde på skäl som
centrumet inte rådde över, såsom
förseningar med de reparationsarbeten som
utfördes av de grekiska myndigheterna i
centrumets lokaler och som inte slutfördes
under 2012. Parlamentet beklagar att de
identifierade underskotten från
föregående år ännu inte har korrigerats
på ett tillfredsställande sätt.
Or. en
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