
AM\852059EL.doc PE454.669v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

2010/2166(DEC)

14.12.2010

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 3

Σχέδιο γνωμοδότησης
Csaba Őry
(PE452.821v01-00)

Απαλλαγή 2009: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (CEDEFOP)
(2010/2166(DEC))



PE454.669v01-00 2/3 AM\852059EL.doc

EL

AM_Com_NonLegOpinion

Τροπολογία 1
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του διότι, σύμφωνα με 
το Ελεγκτικό Συνέδριο, επιχειρησιακές 
δαπάνες ύψους 1.6 εκατ. ευρώ χρειάσθηκε 
να ακυρωθούν και προσυπογράφει το 
αίτημά του για βελτιώσεις στον 
προγραμματισμό και την παρακολούθηση 
των δραστηριοτήτων για να επιτευχθεί 
μεγιστοποίηση στη χρήση των πιστώσεων 
που διατίθενται και καλύτερη τήρηση της 
αρχής του ετησίου χαρακτήρα·

3. εκφράζει τη λύπη του διότι, σύμφωνα με 
το Ελεγκτικό Συνέδριο, πιστώσεις 
πληρωμών ύψους 1.6 εκατ. ευρώ 
χρειάσθηκε να ακυρωθούν και 
προσυπογράφει το αίτημά του για 
βελτιώσεις στον προγραμματισμό και την 
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων για 
να επιτευχθεί μεγιστοποίηση στη χρήση 
των πιστώσεων που διατίθενται και 
καλύτερη τήρηση της αρχής του ετησίου 
χαρακτήρα·

Or. en

Τροπολογία 2
Franz Obermayr, Andreas Mölzer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει τη λύπη του διότι, σύμφωνα με 
το Ελεγκτικό Συνέδριο, επιχειρησιακές 
δαπάνες ύψους 1.6 εκατ. ευρώ χρειάσθηκε 
να ακυρωθούν και προσυπογράφει το 
αίτημά του για βελτιώσεις στον 
προγραμματισμό και την παρακολούθηση 
των δραστηριοτήτων για να επιτευχθεί
μεγιστοποίηση στη χρήση των πιστώσεων 
που διατίθενται και καλύτερη τήρηση της 
αρχής του ετησίου χαρακτήρα·

3. εκφράζει τη λύπη του διότι, σύμφωνα με 
το Ελεγκτικό Συνέδριο, επιχειρησιακές 
δαπάνες ύψους 1.6 εκατ. ευρώ χρειάσθηκε 
να ακυρωθούν και προσυπογράφει το 
αίτημά του για βελτιώσεις στον 
προγραμματισμό και την παρακολούθηση 
των δραστηριοτήτων για να επιτευχθεί η 
αποδοτικότερη δυνατή χρήση των 
πιστώσεων που διατίθενται και καλύτερη 
τήρηση της αρχής του ετησίου χαρακτήρα·

Or. de
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Τροπολογία 3
Kinga Göncz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. ενδιαφέρεται για τις δραστηριότητες του 
Κέντρου με τη Νορβηγία και την Ισλανδία 
και θα ήθελε να πληροφορηθεί εάν έχει 
επιτευχθεί συμφωνία με τις κυβερνήσεις 
αυτές σχετικά με ποιο τρόπο θα 
μπορούσαν να δαπανηθούν καλύτερα οι 
ετήσιες εισφορές τους ούτως ώστε να 
αποφεύγεται η ανάγκη για μεταφορά 
πιστώσεων·

4. ενδιαφέρεται για τις δραστηριότητες του 
Κέντρου με τη Νορβηγία και την Ισλανδία 
και επισημαίνει ότι έχει θεσπίσει σχέδιο 
προκειμένου η χρήση των εισφορών της 
Νορβηγίας και της Ισλανδίας να 
ευθυγραμμιστεί με τη χρήση της 
επιδότησης της ΕΕ η οποία πρόκειται να 
τεθεί σε εφαρμογή έως το 2013·

Or. en


