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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pripažįsta esminį Centro vaidmenį skatinant profesinį rengimą ir mokymą Europos 
Sąjungoje ir prisidedant prie tų politikos sričių, kuriomis siekiama panaudoti profesinio 
rengimo ir mokymo potencialą ekonomikos vystymuisi remti ir perėjimui nuo mokymosi 
prie įdarbinimo palengvinti, ypač atsižvelgiant į ekonomikos nuosmukį; džiaugiasi, kad 
įvairūs suinteresuotieji subjektai vis labiau naudojasi Centro kompetencija ir analitiniais 
pajėgumais; 

2. remdamasis Centro metine ataskaita pažymi, kad Centro darbo programa įgyvendinta, 
kaip planuota; džiaugiasi Centro pasiekimais tose srityse, kurios apibūdintos kaip 
vidutinės trukmės laikotarpio prioritetai (2012–2014), kaip nurodyta pagal Centro 
rezultatyvumo vertinimo sistemą, susietą su darbo programa;  

3. džiaugiasi, kad Audito Rūmai pareiškė, jog Centro 2012 finansinių metų metinėse 
ataskaitose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

4. palankiai vertina tai, kad 2012 m. pradėta trečioji atrankos procedūra buvo sėkminga ir 
kad pagaliau 2013 m. spalio mėn., buvo užpildyta prieš tai dvejus metus tuščia buvusi 
Centro direktoriaus darbo vieta; 

5. atkreipia dėmesį į visų antraštinių dalių didelį biudžeto lėšų panaudojimo lygį ir į tai, kad 
biudžeto lėšų perkėlimo skaičius, palyginus su praėjusiais metais, sumažėjo beveik 25% 
(2012 m. jų buvo 55, o 2011 m. – 77); be to, pažymi, kad įsipareigojimų asignavimų 
perkėlimo lygis buvo didelis iš esmės dėl priežasčių, kurios nepriklausė nuo Centro valios, 
pvz., dėl Graikijos valdžios institucijų Centro patalpose vykdytų taisymo darbų 
vėlavimo – šie darbai 2012 m. nebuvo baigti; 

6. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabas dėl Centro suteiktų subsidijų patikrinimo; ragina 
išsamiau tikrinti paramos gavėjų nurodomas personalo išlaidas.


