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IEROSINĀJUMI
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:
1. atzīst centra nozīmīgo lomu profesionālās izglītības un apmācības veicināšanā Eiropas
Savienībā, kā arī ieguldījumu tādu politikas nostādņu izstrādē, kurās plānots izmantot
profesionālās izglītības un apmācības potenciālu, lai atbalstītu ekonomikas attīstību un
atvieglotu pāreju no mācībām uz darbu, it īpaši ekonomikas lejupslīdes apstākļos; atzinīgi
vērtē to, ka dažādas ieinteresētās puses aizvien vairāk vēlas izmantot centra zināšanas un
analītiskās spējas;
2. pieņem zināšanai, ka saskaņā ar centra gada pārskatā minēto centra darba programma tika
izpildīta, kā plānots; atzinīgi vērtē centra sasniegumus vidēja termiņa prioritātēs (2012–
2014) norādītajās jomās, par ko liecina centra darba izpildes vērtēšanas sistēma, kura ir
saistīta ar darba programmu;
3. pauž gandarījumu par to, ka Revīzijas palāta ir atzinusi centra 2012. finanšu gada
pārskatiem pakārtotos darījumus par likumīgiem un pareiziem;
4. atzinīgi vērtē to, ka 2012. gadā sāktā trešā atlases procedūra bija veiksmīga un centra
direktora vieta 2013. gada oktobrī beidzot tika aizpildīta pēc tam, kad tā divus gadus bija
bijusi vakanta;
5. norāda uz augsto budžeta izpildes līmeni visās sadaļās un to, ka līdzekļu pārvietojumu
skaits salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem bija samazināts par vairāk nekā 25 % (no
77 pārvietojumiem 2011. gadā līdz 55 pārvietojumiem 2012. gadā); norāda arī to, ka
apropriāciju, par kurām uzņemtas saistības, augsto pārnešanas līmeni galvenokārt izraisīja
apstākļi, ko centrs nespēja ietekmēt, piemēram, kavējumi remontdarbos, kurus Grieķijas
iestādes veica centra telpās un kuri 2012. gadā netika pabeigti;
6. norāda uz Revīzijas palātas piezīmēm par centra piešķirto dotāciju verifikāciju; prasa veikt
sīkākas pārbaudes par saņēmēju norādītajām izmaksām par personālu.
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