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PRIJEDLOZI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračunski nadzor da kao 
nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

1. potvrđuje ključnu ulogu Centra u promicanju strukovnog obrazovanja i izobrazbe u 
Europskoj uniji i doprinos politikama koje imaju cilj koristiti njihov potencijal za potporu 
gospodarskom razvoju i olakšati prijelaz iz učenja u zapošljavanje, posebno u kontekstu 
gospodarske recesije; pozdravlja činjenicu da različite zainteresirane strane pokazuju sve 
veću potražnju za stručnošću i analitičkim kapacitetima Centra;

2. primjećuje iz godišnjeg izvješća Centra da je program rada Centra proveden prema planu; 
pozdravlja postignuća Centra u područjima određenima za srednjoročne prioritete (2012. –
2014.), kako je navedeno u sustavu procjene uspješnosti Centra, koji je povezan s 
programom rada;

3. iskazuje svoje zadovoljstvo izjavom Revizorskog suda prema kojoj su transakcije na 
kojima se temelje godišnji financijski izvještaji Centra za financijsku godinu 2012. bile 
zakonite i ispravne;

4. pozdravlja činjenicu da je treći postupak izbora pokrenut u 2012. bio uspješan te da je 
mjesto direktora Centra napokon popunjeno u listopadu 2013. nakon dvije godine od 
objave natječaja;

5. primjećuje visoke stope izvršenja proračuna za sve glave te smanjenje broja proračunskih 
prijenosa za više od 25 % u odnosu na prethodnu godinu (s 77 prijenosa u 2011. na 55 u 
2012.); osim toga primjećuje da je visok prijenos odobrenih sredstava za obveze u 
najvećoj mjeri uzrokovan razlozima izvan kontrole Centra, kao što su kašnjenja u 
popravcima koje su u prostorima Centra obavljale grčke vlasti, a koji nisu dovršeni u 
2012.;

6. primjećuje napomene Revizorskog suda o provjeri bespovratnih sredstava koje dodjeljuje 
Centar; poziva na detaljnije provjere troškova osoblja čiji povrat traže korisnici.


