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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion 
valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen ilmoitukseen, jonka mukaan keskuksen 
varainhoitovuodelta 2018 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat lailliset ja 
sääntöjenmukaiset ja että keskuksen taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 2018 on 
annettu oikeat ja riittävät tiedot;

2. pitää myönteisenä, että vuonna 2018 talousarvion toteutusaste oli esimerkillinen eli 
100 prosenttia (99,95 prosenttia vuonna 2017) ja henkilöstötaulukon täyttöaste oli 96 
prosenttia; toteaa, että nämä tulokset ja määrärahojen käyttöaste osoittavat keskuksen 
pyrkineen onnistuneesti resurssien optimaaliseen käyttöön;

3. arvostaa keskuksen asiantuntemusta ja sen jatkuvaa laadukasta työtä, kun se tarjoaa 
tutkimusta, analyyseja ja teknistä neuvontaa tukeakseen elinikäisen oppimisen, 
ammatillisen koulutuksen, tutkintojen ja osaamispolitiikan kehittämistä Euroopassa ja 
edistääkseen siten laadukasta koulutusta, joka on mukautettu työmarkkinoiden 
tarpeisiin; painottaa tässä yhteydessä, että on tärkeää varmistaa riittävät aineelliset ja 
henkilöresurssit, joiden turvin keskus voi hoitaa lisääntyvät ja muuttuvat tehtävänsä, ja 
varmistaa samalla yleensäkin virastojen ensisijaisuus suhteessa yksityisiin 
toimeksisaajiin;

4. panee tyytyväisenä merkille keskuksen panoksen ja asiantuntemuksen, kun se tarjoaa 
uutta tietoa, näyttöä ja politiikka-analyyseja, seuraa toimintapolitiikan suuntauksia ja 
toimii tiedonvälittäjänä unionin asialistalla olevien erittäin tärkeiden aiheiden osalta; 
panee merkille keskuksen laadukkaan työn useissa ja erityisesti seuraavissa hankkeissa: 
Euroopan osaamisohjelma, Europass, osaamispanoraaman tarkistaminen ja 
Kööpenhaminan prosessin osallistujien tukeminen, Euroopan osaamisindeksi ja 
osaamisennuste;

5. pitää huomionarvoisena keskuksen aloitetta uudesta digitalisaatioon keskittyvästä 
osiosta ja erityisesti siihen liittyvistä verkkotyökaluista, jotka tarjoavat maakohtaista 
tietoa ja parempia verkkodatan visualisointimahdollisuuksia, kuten työmarkkinatieto-
työkalupakki tai osaamisennusteet; panee tähän liittyen merkille keskuksen kohdennetut 
markkinointikampanjat, joilla lisätään tietoisuutta sen verkkosivuston sisällöstä;

6. arvostaa keskuksen komissiolle, jäsenvaltioille ja työmarkkinaosapuolille tarjoamaa 
jatkuvaa tukea, sen hyviä käytänteitä ja sen yhteistyötä muiden työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan toimialaan kuuluvien virastojen (erityisesti ETF:n ja 
Eurofoundin) kanssa EU:n virastojen toiminnan kehittämisverkoston puitteissa ja sen 
ulkopuolella ja toteaa, että tämä yhteistyö mahdollistaa virastojen välisten synergioiden 
luomisen ja hyödyntämisen sekä ideoiden ja parhaiden käytäntöjen vaihdon ja että sen 
avulla pyritään tasapainottamaan hallinnointia, parantamaan tehokkuutta, vähentämään 
kustannuksia ja lisäämään virastojen keskinäistä täydentävyyttä ja johdonmukaisuutta; 
panee tässä yhteydessä merkille, että Cedefopin ja Eurofoundin viimeaikainen yhteistyö 
on auttanut kehittämään yhteisen hankkeen ja osaamisennusteen valmistusteollisuuden 
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alalle, mikä todistaa Cedefopin työn laadusta ja lisäarvosta muille virastoille; korostaa, 
että virastojen ja unionin toimielinten välistä yhteistyötä on parannettava ja vältettävä 
ulkoistamasta palveluja, joita ne voivat tarjota;

7. pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi kahdessa 
palvelukseenottomenettelyssä puutteita, jotka vaaransivat avoimuuden ja hakijoiden 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteiden toteutumisen; panee kuitenkin merkille, että 
keskus oli jo tarkistanut eturistiriitoja koskevaa menettelyään ja ryhtynyt perinpohjaisiin 
toimiin parantaakseen valintamenettelyjään yleisellä tasolla ja varmistaakseen, että 
varallaololuettelon voimassaolon mahdollinen jatkaminen tehtäisiin sääntöjen 
mukaisesti ja että pisteytysmenetelmiä ja koko valintamenettelyn dokumentointia 
tarkistettaisiin; panee tässä yhteydessä merkille, että avointa virkaa koskevaa 
ilmoitusmallia on parannettu huomattavasti avoimuuden ja selkeyden lisäämiseksi;

8. pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen perusteella keskuksen 
ulkoistamismalli, jossa kaikki oikeudelliset palvelut ulkoistetaan, aiheutti riskin, että 
moitteettoman varainhoidon periaatetta ja avoimuutta ei noudateta, siitä huolimatta että 
keskus oli tehnyt useita parannuksia tällä alalla; toteaa, että keskus oli toteuttanut 
toimenpiteitä puuttuakseen joihinkin havaittuihin kriittisiin ongelmiin ja että se aikoi 
arvioida uudestaan, miten sen oikeudelliset palvelut järjestetään;

9. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnon, että keskuksen olisi pitänyt 
käyttää matkatoimistopalveluja koskevassa hankintamenettelyssään 
yksityiskohtaisempia ja tarkoituksenmukaisempia hintaan ja laatuun liittyviä perusteita 
voidakseen varmistaa taloudellisesti edullisimman sopimuksen; arvostaa keskuksen 
sitoumusta parantaa tulevaisuudessa laatukriteerien käyttöä myöntämisperusteena 
vastaavien palvelujen osalta ja panee merkille, että keskus on jo mukauttanut kaavaa, 
jota käytetään mahdollisten epätavallisen alhaisten tarjousten havaitsemiseen; kannustaa 
keskusta parantamaan julkisia hankintamenettelyjään entisestään ja varmistamaan, että 
sovellettavia sääntöjä noudatetaan täysimääräisesti ja hankinnat ovat 
kokonaistaloudellisesti edullisia;

10. on tyytyväinen siihen, että keskus laati toimintasuunnitelman, jonka avulla puututaan 
kaikkiin parantamista vaativiin osa-alueisiin, jotka komission sisäinen tarkastus määritti 
keskuksen henkilöstöhallintoa ja etiikkaa koskevassa tarkastuskertomuksessaan;

11. suhtautuu myönteisesti keskuksen aloitteeseen tarkistaa ja parantaa 
tulosindikaattoreitaan lisäämällä uusia laatuindikaattoreita, joiden avulla voidaan 
ymmärtää paremmin keskuksen työn ja asiantuntemuksen laatua ja merkitystä;

12. korostaa, että avoimuus ja kansalaisten tietoisuus virastojen olemassaolosta ovat 
keskeisiä tekijöitä virastojen demokraattisen vastuuvelvollisuuden kannalta; pitää 
ensiarvoisen tärkeänä virastojen resurssien ja tietojen käytettävyyttä ja 
helppokäyttöisyyttä; kehottaa siksi arvioimaan, miten tiedot ja resurssit nykyään 
esitetään ja asetetaan saataville sekä missä määrin ne ovat kansalaisten mielestä helposti 
yksilöitävissä, tunnistettavissa ja käytettävissä; muistuttaa, että jäsenvaltiot voivat lisätä 
kansalaisten tietoisuutta tältä osin laatimalla kattavan suunnitelman entistä useampien 
unionin kansalaisten tavoittamiseksi;
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13. suosittelee käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan ammatillisen 
koulutuksen kehittämiskeskuksen pääjohtajalle myönnetään vastuuvapaus keskuksen 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018.
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