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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει το Κέντρο στην προαγωγή της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη 
συμβολή σε πολιτικές που αποσκοπούν να χρησιμοποιήσουν το δυναμικό της ΕΕΚ προς 
στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και διευκόλυνση της μετάβασης από τη μάθηση στην 
απασχόληση, ιδιαιτέρως εντός του κλίματος της οικονομικής ύφεσης· χαιρετίζει το ότι οι 
διαφορετικοί ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων δεικνύουν αυξημένη ζήτηση για την 
εμπειρογνωμοσύνη και αναλυτική ικανότητα του Κέντρου· 

2. σημειώνει από την ετήσια έκθεση του Κέντρου ότι το πρόγραμμα εργασίας του Κέντρου 
υλοποιήθηκε όπως είχε σχεδιασθεί. χαιρετίζει τα επιτεύγματα του Κέντρου στα πεδία που 
ορίζονται στις μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες (2012-1014) όπως εμφαίνεται από το 
σύστημα μέτρησης επιδόσεων (PMS) που συνδέεται με το πρόγραμμα εργασίας· 

3. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτήρισε νόμιμες και 
κανονικές τις υποκείμενες πράξεις των ετήσιων λογαριασμών του Κέντρου για το 
οικονομικό έτος 2012·

4. χαιρετίζει το ότι η τρίτη διαδικασία επιλογής που δρομολογήθηκε το 2012 ήταν επιτυχής 
και η θέση του Διευθυντού του Κέντρου τελικώς πληρώθηκε τον Οκτώβριο 2013 αφού 
είχε μείνει κενή επί διετία· 

5. σημειώνει τα υψηλά ποσοστά εκτέλεσης του προϋπολογισμού για όλους τους τίτλους και 
το ότι ο αριθμός των μεταφορών πιστώσεων μειώθηκε κατά άνω του 25 % σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος (μόνον 55 μεταφορές το 2012 από 77 το 2011)· σημειώνει περαιτέρω 
ότι ο υψηλός αριθμός μεταφορών δεσμευμένων πιστώσεων στο επόμενο έτος κυρίως 
οφειλόταν σε λόγους πέραν του ελέγχου του Κέντρου, όπως είναι οι καθυστερήσεις στις 
επισκευές που εκτελέσθηκαν από τις ελληνικές αρχές στους χώρους του Κέντρου, οι 
οποίες δεν ολοκληρώθηκαν το 2012· 

6. σημειώνει τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την επαλήθευση 
επιχορηγήσεων που δίδονται από το Κέντρο· ζητεί λεπτομερέστερους ελέγχους των 
αξιώσεων επιστροφής κόστους τις οποίες προβάλλουν δικαιούχοι.


