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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. priznava, da ima center bistveno vlogo pri spodbujanju poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja v Evropski uniji in prispeva k politikam, katerih cilj je to izobraževanje in 
usposabljanje izkoristiti za gospodarski razvoj in preprostejši prehod v zaposlitev, zlasti v 
časih gospodarske recesije; pozdravlja dejstvo, da različnih deležniki vse bolj 
povprašujejo po strokovnem znanju in analitičnih zmogljivostih centra; 

2. ugotavlja, da je center v letnem poročilu o dejavnostih zapisal, da je svoj delovni program 
uresničil, kot je bilo načrtovano; pozdravlja dosežke centra na področjih, opredeljenih pri 
srednjeročnih prednostnih nalogah (2012–2014), kot jih je izmeril centrov sistem za 
merjenje uspešnosti, povezan z delovnim programom; 

3. izraža zadovoljstvo z ugotovitvijo Računskega sodišča, da so letni računovodski izkazi 
centra za proračunsko leto 2012 v vseh pomembnih vidikih zakoniti in pravilni;

4. pozdravlja dejstvo, da je bil tretji izbirni postopek, začet v letu 2012, uspešen in da je bilo 
delovno mesto direktorja centra oktobra 2013 po dveh letih končno zapolnjeno; 

5. je seznanjen z visoko stopnjo izvrševanja proračuna in dejstvom, da se je število 
proračunskih prerazporeditev v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšalo za več kot 25 % (s 
77 v letu 2011 na 55 v letu 2012); ugotavlja še, da center v veliki večini primerov ni 
mogel vplivati na vzroke za visoke zneske prevzetih obveznosti, prenesene v naslednje 
proračunsko leto, kot so zamude pri popravilih, ki so jih izvajali grški organi v prostorih 
centra in ki v letu 2012 niso bila dokončana; 

6. je seznanjen s pripombami Računskega sodišča glede preverjanja nepovratnih sredstev, ki 
jih je dodelil center; poziva k podrobnejšim kontrolam kadrovskih stroškov, za katere 
upravičenci zahtevajo povračilo.


