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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. uznává důležitou roli střediska, pokud jde o podporu odborného vzdělávání a přípravy v 
Evropské unii a přispívání k politikám, jejichž cílem je využívání potenciálu odborného 
vzdělávání a přípravy v zájmu hospodářského rozvoje a k usnadnění přechodu ze 
vzdělávacího do pracovního procesu, zejména v souvislosti s hospodářskou recesí; vítá, že 
různé zainteresované subjekty projevují zvýšený zájem o odborné znalosti a analytickou 
kapacitu střediska; 

2. na základě výroční zprávy střediska konstatuje, že jeho pracovní program byl proveden 
podle plánu; vítá, že středisko splnilo cíle v oblastech stanovených v rámci střednědobých 
priorit (2012–2014), jak dokazuje jeho systém měření výkonnosti (PMS) vázaný na 
pracovní program; 

3. vyjadřuje svou spokojenost s tím, že Účetní dvůr prohlásil účetní závěrku střediska za 
rozpočtový rok 2012 za legální a správnou;

4. vítá, že třetí výběrové řízení, které bylo zahájeno v roce 2012, bylo úspěšné a že v říjnu 
2013 bylo po dvou letech konečně obsazeno místo ředitele střediska; 

5. poukazuje na vysokou míru plnění rozpočtu ve všech hlavách a na to, že oproti loňskému 
roku došlo ke snížení počtu rozpočtových převodů o více než 25 % (ze 77 v roce 2011 na 
55 v roce 2012); dále konstatuje, že vysoká míra přenosu prostředků na závazky vznikla 
především z důvodů, které středisko nemohlo ovlivnit, jako zpoždění oprav zajišťovaných 
řeckými orgány v prostorách střediska, které v roce 2012 nebyly dokončeny; 

6. poukazuje na připomínky Účetního dvora týkající se ověřování grantů, které středisko 
udělilo; vyzývá k provádění podrobnějších kontrol personálních nákladů, jejichž úhradu si 
příjemci nárokují. 


