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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. uznáva zásadnú úlohu strediska z hľadiska podpory odborného vzdelávania a odbornej 
prípravy v Európskej únii a prínosu pre politiky, ktorých cieľom je využiť potenciál 
odborného vzdelávania a odbornej prípravy na podporu hospodárskeho rozvoja 
a uľahčenie prechodu od vzdelávania k zamestnaniu, predovšetkým v kontexte 
hospodárskej recesie; víta skutočnosť, že rozličné zainteresované strany preukazujú 
zvýšený dopyt po odborných znalostiach a analytickej kapacite strediska; 

2. na základe výročnej správy strediska konštatuje, že jeho pracovný program sa vykonal 
podľa plánu; víta úspechy strediska v oblastiach, ktoré boli stanovené v rámci 
strednodobých priorít (2012 – 2014), podľa toho, ako to naznačil systém merania 
výkonnosti strediska pripojený k pracovnému programu; 

3. vyjadruje spokojnosť, že podľa názoru Dvora audítorov sú príslušné transakcie súvisiace s 
ročnou účtovnou závierkou strediska za rozpočtový rok 2012 zákonné a správne;

4. víta skutočnosť, že tretie výberové konanie, ktoré začalo v roku 2012, bolo úspešné 
a miesto riaditeľa strediska, ktoré bolo dva roky neobsadené, bolo v októbri 2013 po 
dvoch rokoch konečne zaplnené; 

5. berie na vedomie vysokú mieru plnenia rozpočtu vo všetkých hlavách, ako aj to, že počet 
presunov sa oproti predchádzajúcemu roku znížil o viac než 25 % (zo 77 presunov v roku 
2011 klesol na 55 v roku 2012); konštatuje navyše, že vysoký podiel presunutých 
viazaných rozpočtových prostriedkov vyplynul predovšetkým z dôvodov, za ktoré 
stredisko nenieslo žiadnu zodpovednosť, napríklad z meškajúcich opráv, ktoré 
v priestoroch strediska realizovali grécke orgány a ktoré ešte v roku 2012 neboli 
ukončené; 

6. berie na vedomie stanovisko Dvora audítorov týkajúce sa overovania grantov, ktoré 
stredisko poskytlo; žiada prehĺbiť kontroly nákladov na zamestnancov, ktoré si vyúčtovali 
príjemcovia grantov.


