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SUGGESTIES
De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde
Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:
1. erkent het feit dat het centrum een essentiële rol speelt voor de bevordering van het
beroepsonderwijs en de beroepsopleiding in de Europese Unie en dat het een essentiële
bijdrage levert aan het beleid dat is gericht op de benutting van het potentieel van
beroepsonderwijs en -opleiding voor de ondersteuning van economische ontwikkeling en
de vergemakkelijking van de overgang van opleiding naar werk, met name in de context
van de economische recessie; is tevreden met het feit dat de vraag bij de verschillende
belanghebbenden naar de deskundigheid en de analytische capaciteit van het centrum
toenemen;
2. neemt kennis van de informatie in het jaarverslag van het centrum dat het werkprogramma
van het centrum is uitgevoerd als gepland; is tevreden met de realisaties van het centrum
op de in de prioriteiten voor de middellange termijn (2012-2014) geselecteerde gebieden,
die blijken uit het prestatiemetingssysteem van het centrum dat aan het werkprogramma is
gekoppeld;
3. spreekt zijn tevredenheid uit met het feit dat de Rekenkamer heeft verklaard dat de
onderliggende verrichtingen bij de jaarrekeningen van het centrum voor het begrotingsjaar
2012 wettig en regelmatig zijn;
4. is tevreden met het feit dat de derde selectieprocedure, die in 2012 is opgestart, geslaagd is
en dat de post van directeur van het centrum in oktober 2013 na een vacature van twee
jaar eindelijk is bezet;
5. merkt op dat het uitvoeringscijfer voor de begroting voor alle titels hoog is en dat het
aantal budgettaire overschrijvingen is verminderd met meer dan 25 % ten opzichte van het
voorgaande jaar (een vermindering tot 55 overschrijvingen in 2012, tegenover 77 in
2011); merkt voorts op dat de hoge overdracht van vastgelegde kredieten vooral het
gevolg is van gebeurtenissen die buiten de controle van het centrum vallen, zoals de
vertraging van de herstellingswerkzaamheden aan de gebouwen van het centrum door de
Griekse autoriteiten, die in 2012 niet zijn voltooid;
6. neemt kennis van de opmerkingen van de Rekenkamer over de controle van de door het
centrum toegekende subsidies; vraagt grondigere controles van de door de begunstigden
teruggevorderde personeelskosten.
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