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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jirrikonoxxi r-rwol essenzjali taċ-Ċentru fil-promozzjoni tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ 
Vokazzjonali (VET) fl-Unjoni Ewropea u fil-kontribuzzjoni għal politiki li għandhom l-
għan li jużaw il-potenzjal tal-VET biex jappoġġaw l-iżvilupp ekonomiku u jiffaċilitaw it-
tranżizzjoni mit-tagħlim għall-impjieg, partikolarment fil-kuntest tar-riċessjoni 
ekonomika; jilqa' l-fatt li l-partijiet interessati differenti juru żieda fid-domanda għall-
għarfien espert u l-kapaċità analitika taċ-Ċentru; 

2. Jinnota mir-Rapport Anwali taċ-Ċentru li l-programm ta' ħidma taċ-Ċentru ġie 
implimentat kif ippjanat; jilqa' l-kisbiet taċ-Ċentru fl-oqsma stipulati fil-prijoritajiet ta' 
terminu medju (2012-2014) kif indikat mis-sistema ta' kejl ta' prestazzjoni (PMS) taċ-
Ċentru marbuta mal-programmm ta' ħidma; 

3. Jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu li l-Qorti tal-Awdituri ddikjarat li t-tranżazzjonijiet 
sottostanti tal-kontijiet annwali taċ-Ċentru għas-sena finanzjarja 2012 kienu skont il-liġi u 
regolari;

4. Jilqa' l-fatt li t-tielet proċedura ta' selezzjoni mnedija fl-2012 kienet ta' suċċess u li l-post 
ta' Direttur taċ-Ċentru li kien ilu vakanti għal sentejn finalment imtela' f'Ottubru 2013; 

5. Jinnota r-rati ta' implimentazzjoni baġitarji għolja għat-titoli kollha u li l-għadd ta' 
trasferimenti baġitarji tnaqqas b'aktar minn 25 % mis-sena preċedenti (55 trasferiment fl-
2012 minn 77 fl-2011); jinnota barra minn hekk li r-riport għoli ta' approprjazzjonijiet ta' 
impenji primarjament irriżultaw minn raġunijiet li jmorru lil hinn mill-kontroll taċ-Ċentru, 
bħad-dewmien fix-xogħol ta' tiswija mwettaq mill-awtoritajiet Griegi fis-sede taċ-Ċentru, 
li ma tlestiex fl-2012;

6. Jinnota l-kummenti tal-Qorti tal-Awdituri rigward il-verifiki ta' għotjiet mogħtija liċ-
Ċentru; jitlob li jsiru kontrolli aktar dettaljati tal-ispejjeż tal-persunal iddikjarati mill-
benefiċjarji.


