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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. elismeri a központ alapvető szerepét a szakképzés előmozdításában az Európai Unióban, 
illetve az olyan szakpolitikákhoz való hozzájárulásában, melyek célja a szakképzésben 
rejlő lehetőségek kihasználása egyrészt a gazdasági fejlődés támogatása, másrészt a 
tanulásból a foglalkoztatásba történő átmenet elősegítése érdekében, különösen a 
gazdasági recesszió idején; üdvözli, hogy a különböző érdekelt felek fokozott igényt 
mutatnak a központ szakértelme és analitikai képessége iránt; 

2. a központ éves jelentése alapján megállapítja, hogy a központ munkaprogramját a 
tervezettek szerint hajtották végre; üdvözli a központ által a középtávú prioritásokban 
(2012–2014) meghatározott területeken elért eredményeket, melyeket a központnak a 
munkaprogramhoz kapcsolódó teljesítményértékelési rendszere jelez; 

3. megelégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a központ 2012-es éves 
beszámolójának alapjául szolgáló tranzakciókat a Számvevőszék jogszerűnek és 
szabályszerűnek ítélte;

4. üdvözli, hogy a 2012-ben indított harmadik kiválasztási eljárás sikeres volt, és a központ 
két évig üres igazgatói pozícióját végül 2013 októberében betöltötték; 

5. tudomásul veszi a magas költségvetési végrehajtási arányt minden cím vonatkozásában, 
valamint azt, hogy a költségvetési átcsoportosítások száma több mint 25%-kal csökkent az 
előző évhez képest (a 2011-es 77 átcsoportosításról 55-re 2012-ben); megjegyzi továbbá, 
hogy a lekötött előirányzatok nagy arányú átvitele főleg a központ ellenőrzésén kívül álló 
okokból eredt, mint például a késedelem a görög hatóságok által a központ épületeiben 
végzett helyreállítási munkák során, melyeket nem fejeztek be 2012-ben; 

6. tudomásul veszi a Számvevőszék megjegyzéseit a központ által nyújtott támogatások 
ellenőrzése vonatkozásában; felszólít a kedvezményezettek által kért személyzeti 
költségek részletesebb ellenőrzésére.


