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Tarkistus 1
Monica Luisa Macovei

Päätösehdotus 1
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. myöntää Euroopan ammatillisen 
koulutuksen kehittämiskeskuksen johtajalle 
vastuuvapauden keskuksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 / 
lykkää päätöstä, joka koskee 
vastuuvapauden myöntämistä Euroopan 
ammatillisen koulutuksen 
kehittämiskeskuksen johtajalle keskuksen 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010;

1. myöntää Euroopan ammatillisen 
koulutuksen kehittämiskeskuksen johtajalle 
vastuuvapauden keskuksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

Or. en

Tarkistus 2
Edit Herczog

Päätösehdotus 1
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. myöntää Euroopan ammatillisen 
koulutuksen kehittämiskeskuksen johtajalle 
vastuuvapauden keskuksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010 / 
lykkää päätöstä, joka koskee 
vastuuvapauden myöntämistä Euroopan 
ammatillisen koulutuksen
kehittämiskeskuksen johtajalle keskuksen 
talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2010;

1. myöntää Euroopan ammatillisen 
koulutuksen kehittämiskeskuksen johtajalle 
vastuuvapauden keskuksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

Or. en
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Tarkistus 3
Monica Luisa Macovei

Päätösehdotus 2
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. hyväksyy Euroopan ammatillisen 
koulutuksen kehittämiskeskuksen 
varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisen 
/ lykkää Euroopan ammatillisen 
koulutuksen kehittämiskeskuksen 
varainhoitovuoden 2010 tilien 
päättämistä;

1. hyväksyy Euroopan ammatillisen 
koulutuksen kehittämiskeskuksen 
varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisen;

Or. en

Tarkistus 4
Edit Herczog

Päätösehdotus 2
1 kohta

Päätösehdotus Tarkistus

1. hyväksyy Euroopan ammatillisen 
koulutuksen kehittämiskeskuksen 
varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisen 
/ lykkää Euroopan ammatillisen 
koulutuksen kehittämiskeskuksen 
varainhoitovuoden 2010 tilien 
päättämistä;

1. hyväksyy Euroopan ammatillisen 
koulutuksen kehittämiskeskuksen 
varainhoitovuoden 2010 tilien päättämisen;

Or. en

Tarkistus 5
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että unionin 
maksuosuus keskuksen talousarvioon 
vuonna 2010 oli 12 265 000 euroa, mikä 
merkitsee 4,9 prosentin lisäystä vuodesta 
2009;

D. ottaa huomioon, että unionin 
maksuosuus keskuksen talousarvioon 
vuonna 2010 oli 16 920 000 euroa, mikä 
merkitsee 2 prosentin lisäystä vuodesta 
2009;

Or. en

Tarkistus 6
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan D kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

D. ottaa huomioon, että unionin 
maksuosuus keskuksen talousarvioon 
vuonna 2010 oli 12 265 000 euroa, mikä 
merkitsee 4,9 prosentin lisäystä vuodesta 
2009;

D. ottaa huomioon, että unionin 
maksuosuus keskuksen talousarvioon 
vuonna 2010 oli 16 920 000 euroa, mikä 
merkitsee 2 prosentin lisäystä vuodesta 
2009;

Or. en

Tarkistus 7
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. panee lisäksi merkille keskuksen 
tilinpäätöksestä vuodelta 2010, että 
edustuskulut kasvoivat 233 prosenttia 
vuodesta 2009 ja kokouskulut 
37 prosenttia; katsoo, että keskus ei ole 
perustellut näitä kahta merkittävää 
muutosta vuodesta 2009 vuoteen 2010; 
kehottaa tämän vuoksi keskusta 
selittämään vastuuvapauden myöntävälle 

3. panee lisäksi merkille keskuksen 
tilinpäätöksestä vuodelta 2010, että 
edustuskulut kasvoivat 233 prosenttia 
vuodesta 2009 ja kokouskulut 
37 prosenttia; toteaa saaneensa 
23. helmikuuta 2012 päivätyn kirjeen, 
jossa näiden menojen kasvu perustellaan;
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viranomaiselle syyn huomattavaan 
nousuun näillä alueilla;

Or. en

Tarkistus 8
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille, että keskus saa 
vuosittain rahoitusta kahdelta EU:n 
ulkopuoliselta maalta, jotka hyötyvät sen 
tekemästä työstä; panee merkille, että 
Norjan ja Islannin rahoitusosuus keskuksen 
vuoden 2010 talousarviossa oli 
421 308 euroa; muistuttaa, että näitä 
rahoitusosuuksia hallinnoidaan 
käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina, 
joten varat on kohdistettava tiettyihin 
hankkeisiin; panee merkille, että vuonna 
2010 keskus ei saavuttanut näiden varojen 
käytölle asetettua tavoitetta; korostaa, että 
vuoden 2009 talousarvion osalta 
tilintarkastustuomioistuin on jo 
kommentoinut keskuksen puutteita näiden 
varojen käytössä; kehottaa keskusta sen 
vuoksi selittämään vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle nämä puutteet 
ja toteuttamaan välittömästi toimenpiteitä 
sen varmistamiseksi, että kyseiset 
rahoitusosuudet käytetään;

4. panee merkille, että keskus saa 
vuosittain rahoitusta kahdelta EU:n 
ulkopuoliselta maalta, jotka hyötyvät sen 
tekemästä työstä; panee merkille, että 
Norjan ja Islannin rahoitusosuus keskuksen 
vuoden 2010 talousarviossa oli 
421 308 euroa; muistuttaa, että näitä 
rahoitusosuuksia hallinnoidaan 
käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina, 
joten varat on kohdistettava tiettyihin 
hankkeisiin; panee merkille, että vuonna 
2010 keskus ei saavuttanut näiden varojen 
käytölle asetettua tavoitetta; korostaa, että 
vuoden 2009 talousarvion osalta 
tilintarkastustuomioistuin on jo 
kommentoinut keskuksen puutteita näiden 
varojen käytössä; toteaa saaneensa 
selityksen tilanteelle 23. helmikuuta 2012 
päivätyllä kirjeellä; pitää myönteisenä, 
että vuonna 2011 päästiin tavoitteeseen ja 
100 prosenttia suunnitellusta 
talousarviosta toteutettiin;

Or. en

Tarkistus 9
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
4 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille, että keskus saa 
vuosittain rahoitusta kahdelta EU:n 
ulkopuoliselta maalta, jotka hyötyvät sen 
tekemästä työstä; panee merkille, että 
Norjan ja Islannin rahoitusosuus keskuksen 
vuoden 2010 talousarviossa oli 
421 308 euroa; muistuttaa, että näitä 
rahoitusosuuksia hallinnoidaan 
käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina, 
joten varat on kohdistettava tiettyihin 
hankkeisiin; panee merkille, että vuonna 
2010 keskus ei saavuttanut näiden varojen 
käytölle asetettua tavoitetta; korostaa, että 
vuoden 2009 talousarvion osalta 
tilintarkastustuomioistuin on jo 
kommentoinut keskuksen puutteita näiden 
varojen käytössä; kehottaa keskusta sen 
vuoksi selittämään vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle nämä puutteet 
ja toteuttamaan välittömästi toimenpiteitä 
sen varmistamiseksi, että kyseiset 
rahoitusosuudet käytetään;

4. panee merkille, että keskus saa 
vuosittain rahoitusta kahdelta EU:n 
ulkopuoliselta maalta, jotka hyötyvät sen 
tekemästä työstä; panee merkille, että 
Norjan ja Islannin rahoitusosuus keskuksen 
vuoden 2010 talousarviossa oli 
421 308 euroa; muistuttaa, että näitä 
rahoitusosuuksia hallinnoidaan 
käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina, 
joten varat on kohdistettava tiettyihin 
hankkeisiin; panee merkille, että vuonna 
2010 keskus ei saavuttanut näiden varojen 
käytölle asetettua tavoitetta; korostaa, että 
vuoden 2009 talousarvion osalta 
tilintarkastustuomioistuin on jo 
kommentoinut keskuksen puutteita näiden 
varojen käytössä; panee merkille 
keskuksen lausunnon, että vuodeksi 2010 
asetettua tavoitetta ei saavutettu 
keskuksen rakennusten korjaustöiden 
lykkäytymisen vuoksi mutta tavoite 
saavutettiin vuonna 2011; panee myös 
merkille, että keskus on sitoutunut 
käyttämään Norjan ja Islannin aiempien 
vuosien rahoitusosuudet loppuun 
vuonna 2012; kehottaa keskusta antamaan
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle säännöllisesti tietoa 
kyseisten rahoitusosuuksien käytöstä;

Or. en

Tarkistus 10
Monica Luisa Macovei

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. panee merkille keskuksen 
tilinpäätöksestä vuodelta 2010, että vuonna 
2010 automaattiset siirrot seuraavalle 

6. panee myös merkille keskuksen 
tilinpäätöksestä vuodelta 2010, että 
osaston 2 menoihin liittyen tehtiin 
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vuodelle olivat 574 493 euroa, ja että 
muut kuin automaattiset siirrot olivat 
55 910 euroa; korostaa, että 
automaattisten ja muiden siirtojen yhteen 
laskettu summa ei vastaa vuodelle 2011 
siirrettyjen määrärahojen 
kokonaismäärää; panee merkille, että 
keskuksen tilinpäätöksessä vuodelta 2010 
ei selitetä tätä eroa, joka on 
164 297 euroa; kehottaa keskusta ja 
tilintarkastustuomioistuinta antamaan 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle perusteellisen selityksen 
tästä asiasta ja toteuttamaan asiamukaisia 
toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi;

55 910 euron suuruinen erikseen 
esitettävä siirto;

Or. en

Tarkistus 11
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
16 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16. panee merkille, että keskus ei ole vielä 
pannut täytäntöön tiettyjä suosituksia, joita 
komission sisäinen tarkastus antoi vuonna 
2008 tehdyn henkilöstöhallintoa koskevan 
tarkastuksen ja vuonna 2009 tehtyä 
toiminnan eettisyyttä koskevan 
tarkastuksen yhteydessä; kehottaa 
keskuksen johtajaa esittämään 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle yksityiskohtaisia tietoja 
keskuksen laatimasta 
toimintasuunnitelmasta näiden
suositusten täytäntöönpanemiseksi;

16. panee merkille, että keskus ei ole vielä 
pannut täytäntöön tiettyjä suosituksia, joita 
komission sisäinen tarkastus antoi vuonna 
2008 tehdyn henkilöstöhallintoa koskevan 
tarkastuksen ja vuonna 2009 tehtyä 
toiminnan eettisyyttä koskevan 
tarkastuksen yhteydessä; toteaa saaneensa 
selventäviä tietoja 23. helmikuuta 2012 
päivätyllä kirjeellä; panee tyytyväisenä 
merkille, että vuonna 2008 toimitetun 
henkilöstöhallinnon tarkastuksen 
14 suosituksesta 13 on pantu täytäntöön; 
panee samoin tyytyväisenä merkille, että 
vuonna 2009 toimitetun eettistä toimintaa 
koskevan tarkastuksen 17 suosituksesta 
16 on pantu täytäntöön; kehottaa keskusta 
ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle jäljelle jäävien suositusten 
täytäntöönpanon etenemisestä;
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Or. en

Tarkistus 12
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. panee merkille keskuksen 
vuosikertomuksesta, että vuonna 2010 
komission sisäinen tarkastus teki arvion 
tieto- ja viestintäjärjestelmien riskeistä; 
kehottaa keskusta ilmoittamaan 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle tieto- ja 
viestintäjärjestelmiä koskevista komission 
sisäisen tarkastuksen havainnoista ja 
keskuksen 1. lokakuuta 2010 
käyttöönottaman toimintasuunnitelman 
sisällöstä;

17. panee merkille keskuksen 
vuosikertomuksesta, että vuonna 2010 
komission sisäinen tarkastus teki arvion 
tieto- ja viestintäjärjestelmien riskeistä; 
panee tyytyväisenä merkille, että kaikki 
keskuksen tieto- ja viestintäjärjestelmien 
riskinarvioinnin tulosten johdosta 
suunnittelemat toimet oli pantu 
täytäntöön 31. joulukuuta 2011;

Or. en

Tarkistus 13
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. panee merkille, että huhtikuussa 2010 
komission sisäinen tarkastus toimitti myös 
keskuksen vuosikertomusta ja sisäisen 
varmuuden osatekijöitä koskevan 
tarkastuksen; panee merkille, että 
komission sisäisen tarkastuksen lopullinen 
kertomus annettiin keskukselle 
5. heinäkuuta 2010 ja että kertomuksessa
todetaan, että on kohtuullisen varmaa, että 
vuosittainen raportointi, mukaan luettuna 
johtajan vuotuinen vahvistuslausuma, 

18. panee merkille, että huhtikuussa 2010 
komission sisäinen tarkastus toimitti myös 
keskuksen vuosikertomusta ja sisäisen 
varmuuden osatekijöitä koskevan 
tarkastuksen; panee merkille, että 
komission sisäisen tarkastuksen lopullinen 
kertomus annettiin keskukselle 
5. heinäkuuta 2010 ja että kertomuksessa 
todetaan, että on kohtuullisen varmaa, että 
vuosittainen raportointi, mukaan luettuna 
johtajan vuotuinen vahvistuslausuma, 
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hoidetaan asianmukaisesti; pyytää 
kuitenkin keskusta tiedottamaan 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle asiaa koskevien erittäin
tärkeiden suositusten sisällöstä ja 
keskuksen toteuttamista toimista;

hoidetaan asianmukaisesti; panee 
tyytyväisenä merkille keskuksen 
23. helmikuuta 2012 päivätyllä kirjeellä 
toimittaman tiedon, että kaikki sisäisen 
tarkastuksen antamat seitsemän 
suositusta oli pantu täytäntöön 
joulukuun 2011 loppuun mennessä;

Or. en

Tarkistus 14
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. panee merkille keskuksen vuotuisesta 
toimintakertomuksesta, että keskus aloitti 
sisäisen valvonnan standardien 
täytäntöönpanon vuonna 2009 ja että 
lähtötasoa koskevat vaatimukset oli täysin 
saavutettu vuoden 2010 loppuun mennessä, 
lukuun ottamatta sisäisen valvonnan 
standardeja 8 ja 10;

19. panee merkille keskuksen vuotuisesta 
toimintakertomuksesta, että keskus aloitti 
sisäisen valvonnan standardien 
täytäntöönpanon vuonna 2009 ja että 
perusvaatimukset oli täysin saavutettu 
vuoden 2010 loppuun mennessä, lukuun 
ottamatta sisäisen valvonnan standardeja 8 
ja 10; panee tyytyväisenä merkille 
23. helmikuuta 2012 päivätyssä kirjeessä 
saadun tiedon, että kaikki sisäisen 
valvonnan standardin 8 perusvaatimukset 
oli täytetty kaikilta osin vuoden 2011 
loppuun mennessä; panee merkille, että 
keskus on sitoutunut täyttämään sisäisen 
valvonnan standardin 10 
perusvaatimukset vuoden 2012 
ensimmäisellä puoliskolla;

Or. en

Tarkistus 15
Edit Herczog

Päätöslauselmaesitys
21 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

21. on huolissaan siitä, että sisäisen 
tarkastuksen toiminto lopetti toimintansa 
keskuksessa 31. elokuuta 2010; katsoo, 
että sisäisen tarkastuksen toiminnon 
kertomukset voivat auttaa parantamaan
sisäisen valvonnan toimenpiteitä hankinta-
ja avustusmenettelyissä;

21. toteaa, että sisäisen tarkastuksen 
toiminto lopetti toimintansa keskuksessa 
31. elokuuta 2010; panee merkille 
23. helmikuuta 2012 päivätyssä kirjeessä 
esitetyn tiedon, että ulkopuoliset 
toimeksisaajat tai keskuksen sisäinen 
projektiryhmä huolehtivat nyt sisäisen 
tarkastuksen toiminnoista; kehottaa 
keskusta antamaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle lisätietoja 
tällä hetkellä käytössä olevista sisäisen 
valvonnan toimenpiteistä hankinta- ja 
avustusmenettelyissä;

Or. en


