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FORSLAG
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:
1. anerkender, at centret har en væsentlig rolle med hensyn til at fremme af
erhvervsuddannelse i Den Europæiske Union og til bidraget til politikker, der sigter mod
at anvende erhvervsuddannelsernes potentiale til at støtte den økonomiske udvikling og
fremme overgangen fra læring til beskæftigelse, navnlig i forbindelse med den
økonomiske recession; glæder sig over, at der blandt de forskellige interessenter er en øget
interesse for centrets ekspertise og analytiske kapacitet;
2. konstaterer ud fra centrets årsberetning, at centrets arbejdsprogram gennemførtes som
planlagt; glæder sig over centrets opnåede resultater på de områder, der er fastsat i
prioriteterne på mellemlang sigt (2012-2014), som angivet med centrets
resultatmålingssystem, der er knyttet til arbejdsprogrammet;
3. udtrykker sin tilfredshed med, at Revisionsretten har erklæret de transaktioner, der ligger
til grund for centrets årsregnskab for regnskabsåret 2012, for at være lovlige og formelt
rigtige;
4. glæder sig over, at den tredje udvælgelsesprocedure, der blev indledt i 2012, var vellykket,
og at stillingen som direktør for centret endelig blev besat i oktober 2013, efter at
stillingen havde været ledig i to år;
5. noterer sig endvidere den høje budgetgennemførelsesgrad for alle afsnit, og at antallet af
budgetoverførsler blev reduceret med mere end 25 % i forhold til det foregående år (55
overførsler i 2012 mod 77 i 2011); konstaterer endvidere, at det store antal fremførsler af
forpligtede bevillinger hovedsagelig skyldtes faktorer, som centret ikke selv havde kontrol
over, f.eks. forsinkelser i det reparationsarbejde, som de græske myndigheder udførte i
centrets lokaler, som ikke var afsluttet i 2012;
6. noterer sig Revisionsrettens bemærkninger om kontrol af centrets bevilling af tilskud;
opfordrer til mere detaljerede kontroller af de personaleomkostninger, som
støttemodtagere angiver.
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