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1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen 
kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010
(C7-0274/2011 – 2011/2213(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen lopullisen 
tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2010,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ammatillisen 
koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä 
keskuksen vastaukset1,

– ottaa huomioon neuvoston ... antaman suosituksen (0000/2012 – C7-0000/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/20022 ja erityisesti sen 185 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta 
10. helmikuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/753 ja erityisesti sen 
12 a artiklan,

– ottaa huomioon asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja 
elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/20024 ja erityisesti sen 94 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

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;

2. esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan 

                                               
1 EUVL C 366, 15.12.2011, s. 217.
2 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1.
4 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
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päätöslauselman Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtajalle, 
neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden 
julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).



PR\880648FI.doc 5/11 PE473.987v01-00

FI

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen varainhoitovuoden 2010 tilien 
päättämisestä
(C7-0274/2011 – 2011/2213(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen lopullisen 
tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2010,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ammatillisen 
koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä 
keskuksen vastaukset1,

– ottaa huomioon neuvoston ... antaman suosituksen (0000/2012 – C7-0000/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/20022 ja erityisesti sen 185 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta 
10. helmikuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/753 ja erityisesti sen 
12 a artiklan,

– ottaa huomioon asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja 
elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/20024 ja erityisesti sen 94 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

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

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan ammatillisen koulutuksen 
kehittämiskeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle 
sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

                                               
1 EUVL C 366, 15.12.2011, s. 217.
2 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1.
4 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
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3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010
(C7-0274/2011 – 2011/2213(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen lopullisen 
tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2010,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ammatillisen 
koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä 
keskuksen vastaukset1,

– ottaa huomioon neuvoston ... antaman suosituksen (0000/2012 – C7-0000/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta 
varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 1605/20022 ja erityisesti sen 185 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta 
10. helmikuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/753 ja erityisesti sen 
12 a artiklan,

– ottaa huomioon asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja 
elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission 
asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/20024 ja erityisesti sen 94 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

A. ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on saanut kohtuullisen varmuuden siitä, 
että varainhoitovuoden 2010 tilit ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat 
lailliset ja asianmukaiset;

B. ottaa huomioon, että parlamentti myönsi 10. toukokuuta 2011 Euroopan ammatillisen 
koulutuksen kehittämiskeskuksen johtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion 

                                               
1 EUVL C 366, 15.12.2011, s. 217.
2 EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
3 EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1.
4 EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.
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toteuttamisesta varainhoitovuonna 20091 ja vastuuvapauspäätökseen liitetyssä 
päätöslauselmassa se muun muassa

– kehotti keskusta soveltamaan tehokkaammin talousarvion erittelyn ja seurattavuuden 
periaatetta,

– pani merkille, että keskus on siirtänyt määrärahoja (31 prosenttia hallintomenoista –
osasto 2) ja peruuttanut maksumäärärahoja (24 prosenttia kaikista toimintamenoihin 
tarkoitetuista määrärahoista),

– kehotti keskuksen johtajaa antamaan tarkempia tietoja komission sisäisen tarkastuksen 
31. joulukuuta 2008 antamien 15 suosituksen sisällöstä sekä niin ikään sisäisen 
tarkastuksen 31. joulukuuta 2009 antamien 14 uuden suosituksen sisällöstä,

– kehotti keskusta ilmoittamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle 
määrärahojen vapauttamismenettelyä koskevista toteutetuista toimista, jotta voidaan 
parantaa inventaarioon kuuluvan omaisuuden seurattavuutta;

C. ottaa huomioon, että keskuksen kokonaistalousarvio vuonna 2010 oli 18 300 000 euroa, 
mikä on 1,6 prosenttia vähemmän kuin varainhoitovuonna 2009; 

D. ottaa huomioon, että unionin maksuosuus keskuksen talousarvioon vuonna 2010 oli 
12 265 000 euroa, mikä merkitsee 4,9 prosentin lisäystä2 vuodesta 2009;

Talousarvio- ja varainhallinto

1. panee merkille keskuksen tilinpäätöksestä vuodelta 2010, että joulukuun puolivälissä 2010 
keskukselle myönnettiin täydentävä lisätalousarvio, jonka määrä on 810 000 euroa ja jolla 
on määrä rahoittaa työllisyyden pääosaston pyytämiä tutkimuksia ammattitaitoa koskevien 
tarpeiden ennustamiseksi;

2. panee merkille johtokunnan lausunnon keskuksen vuoden 2010 lopullisesta 
tilinpäätöksestä, jonka mukaan unionin rahoitusosuudella rahoitettu vuoden 2010 
talousarvio on toteutunut 99-prosenttisesti;

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 viranomaiselle syyn 
huomattavaan nousuun näillä alueilla;

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 

                                               
1 EUVL L 250, 27.9.2011, s. 130.
2 EUVL L 64, 12.3.2010, s. 925.
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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;

Määrärahojen siirtäminen seuraavalle vuodelle

5. panee merkille keskuksen tilinpäätöksestä vuodelta 2010, että vuonna 2010 se siirsi 
seuraavalle vuodelle 794 700 euroa osaston 1 (henkilöstö) ja osaston 2 (hallinto) 
määrärahoja; muistuttaa, että määrärahojen automaattinen siirtäminen seuraavalle 
vuodelle koskee ainoastaan osaston 1 ja 2 menoja;

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

7. panee merkille tiettyä kohentumista keskuksen toiminnassa, sillä peruutettujen 
maksumäärärahojen määrä laski 24 prosentista vuonna 2009 ja 14 prosenttiin vuonna 
2010; pitää lisäksi myönteisenä, että keskus aikoo vähentää entisestään määrärahojen 
siirtämistä seuraavalle vuodelle seuraamalla talousarvion toteuttamista 
(maksusitoumusmäärärahat, maksumäärärahat) ja hankintaprosessia vakiomallien avulla;

8. kehottaa keskusta kuitenkin toteuttamaan lisätoimia määrärahasiirtojen vähentämiseksi ja 
siten noudattamaan vuotuisperiaatetta; muistuttaa keskusta siitä, että tämä voidaan tehdä 
lisäämällä ohjelmasuunnittelun ja valvontajärjestelmien tarkkuutta ja käynnistämällä 
hankinnat aikaisemmassa vaiheessa kalenterivuotta ja siten vähentämällä tarvetta 
määrärahojen siirtämiseen seuraavalle vuodelle;

Määrärahasiirrot

9. pitää ilahduttavana, että keskus on kyennyt vakuuttamaan vastuuvapauden myöntävän 
viranomaisen siitä, että keskus on soveltanut tehokkaasti seurattavuuden periaatetta, kun 
se on raportoinut säännöllisesti johtokunnalle kaikista budjettikohtien välisistä siirroista 
koko vuoden aikana; panee erityisesti merkille, että alkaen 20. syyskuuta 2011 keskus on 
tehnyt viisi maksusitoumusmäärärahojen siirtoa (enintään 35 000 euroa) budjettikohtien 
välillä ja tiedottanut asiasta säännöllisesti johtokunnalle; kehottaa keskusta kuitenkin 
mahdollisuuksien mukaan vähentämään näitä siirtoja, jotta voidaan soveltaa myös 
erittelyperiaatetta;

Henkilöresurssit

10. toteaa, että keskuksen johtaja lähti keskuksesta 15. lokakuuta 2010 toimikautensa 
päättyessä ja otti vastaan uuden tehtävän Italian koulutusta, ammatillista koulutusta, 
työllisyyttä ja sosiaalipolitiikkaa käsittelevässä virastossa;
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11. panee merkille keskuksen tilinpäätöksestä vuodelta 2010, että 31. joulukuuta 2010 keskus 
työllisti 96 henkilöä eli viisi vähemmän kuin keskuksen henkilöstötaulukossa esitetään; 
panee merkille, että henkilöstön kokonaismäärään lisättiin myös 24 sopimussuhteista 
työntekijää ja viisi komennuksella olevaa kansallista asiantuntijaa ja että toiminnallisen ja 
hallinnollisen henkilöstön määrien suhde oli 90/35;

12. panee merkille, että keskuksen lopullista tilinpäätöstä vuodelta 2010 koskevassa 
johtokunnan lausunnossa todetaan, että palvelukseenottaminen kaikkien viiden avoimen 
viran täyttämiseksi on käynnissä tai saadaan päätökseen 31. joulukuuta 2010 mennessä;

13. pitää vuosikertomuksessaan myönteisenä, että keskus sai vuonna 2010 valmiiksi 
palvelukseenottamista varten reaaliaikaisen RECON-välineen, jonka avulla keskus voi 
nopeuttaa ja tehostaa palvelukseenottamista; 

Toiminta

14. panee tyytyväisenä merkille, että keskus on esittänyt vastuuvapauden myöntävän 
viranomaisen pyytämän Ganttin kaavion keskeisistä vuoden 2011 operatiivisista toimista; 
muistuttaa keskusta, että näiden kaavioiden avulla voidaan esittää lyhyesti kunkin 
toimihenkilön hankkeen parissa käyttämä aika ja suosia menettelytapaa, jossa keskitytään 
tulosten saavuttamiseen;

15. panee merkille keskuksen vuotuisesta toimintakertomuksesta, että 
tulosarviointijärjestelmä on otettu täysimääräisesti käyttöön, ja kannustaa keskusta 
kehittämään edelleen laadullista arviointia, jotta voidaan täydentää indikaattoreihin 
perustuvaa määrällisempää tulosarviointia;

Sisäinen tarkastus

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;

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;

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, hoidetaan asianmukaisesti; pyytää kuitenkin keskusta tiedottamaan 
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vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asiaa koskevien erittäin tärkeiden suositusten 
sisällöstä ja keskuksen toteuttamista toimista;

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;

Keskuksen sisäisen tarkastuksen toiminto

20. panee merkille keskuksen vuotuisesta toimintakertomuksesta, että sisäisen tarkastuksen 
toiminnon tarkastussuunnitelmassa vuodelle 2010 esitetään suunnitelma useista 
hankintamenettelyjen jälkeen ja niiden aikana tehtävistä tarkastuksista, kuten hankinta- ja 
avustusmenettelyitä koskeva selvitys; panee lisäksi merkille, että sisäisen tarkastuksen 
toiminnon suorittaman avustusmenettelyjen tarkastuksen johdosta keskus peri takaisin 
kansallisille avustusten saajille maksetut määrät, jotka olivat yhteensä 23 647,67 euroa;

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;

22. panee joka tapauksessa merkille, että ulkoiset toimeksisaajat tai sisäiset hankeryhmät 
huolehtivat nyt keskuksen sisäisen tarkastuksen toiminnosta; ottaa huomioon, että 
esimerkiksi keskuksen kirjanpitosovelluksen (FIBUS) tarkastaminen annettiin 
ulkopuolisen tahon tehtäväksi ja valmistui vuonna 2011; 

°
° °

23. kiinnittää huomiota aiempien vuosien vastuuvapausmietinnöissä esittämiinsä suosituksiin, 
jotka on esitetty tämän päätöslauselman liitteessä;

24. viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan 
yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnasta, varainhoidosta ja sen 
valvonnasta ... 2012 antamaansa päätöslauselmaan.
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Liite
Euroopan parlamentin suositukset aiempina vuosina

Euroopan ammatillisen 
koulutuksen kehittämiskeskus 2006 2007 2008 2009

Toiminta –

Tavoitteet ja tulos indikaattorit 
eivät usein olleet mitattavissa. 
Keskuksen olisi parannettava 
ohjelmatyötään. Ohjelmatyöllä 
tulisi muodostaa yhtenäinen ja 
selkeä yhteys asetettujen 
tavoitteiden ja niiden 
saavuttamiseksi tarvittavien 
talousarviovarojen käytön välille.

Keskusta kehotettiin asettamaan SMART-tavoitteet ja 
RACER-indikaattorit, sekä laatimaan Ganttin kaavio 
tulossuuntautuneiden toimintatapojen edistämiseksi.
Keskusta kehotettiin tekemään diakroninen analyysi tänä 
vuonna ja edeltävinä vuosina toteutetuista toimista.
Keskusta ja Euroopan koulutussäätiötä kehotettiin 
julkaisemaan yksityiskohtainen seurantakertomus 
yhteistyösopimuksesta niiden toimintakertomuksessa 
vuodelta 2009.

Keskusta kehotettiin tekemään vertailu toiminnoista, jotka 
oli toteutettu vastuuvapauden myöntämistä koskevana 
vuonna ja sitä edeltävänä varainhoitovuonna.

Talousarvio- ja 
varainhallinto

Erittelyperiaatetta ei noudatettu tarkasti. 
43 prosenttia maksusitoumusmäärärahoista 
siirrettiin seuraavalle varainhoitovuodelle. 
Operatiivisissa toiminnoissa yli 20 prosenttia 
maksumäärärahoista peruutettiin.
Määrärahasiirtoja oli paljon. 
Hankintamenettelyihin liittyvät puutteet 
avoimuudessa.

–
Heikkoudet operatiivisia toimia koskevien määrärahojen 
suunnittelussa ja seurannassa. 25 prosenttia 
maksumäärärahoista siirrettiin seuraavalle 
varainhoitovuodelle.

Keskusta kehotettiin soveltamaan tehokkaammin 
talousarvion erittelyn ja seurattavuuden periaatetta.

Henkilöresurssit
Avoimuutta koskevat kysymykset: kahdessa 
tapauksessa keskus ei esivalintavaiheessa 
tarkistanut asianmukaisesti avointa 
työpaikkaa koskevassa ilmoituksessa 
vaadittua tarvittavaa ammattikokemusta.

– –

Keskus muutti palvelukseenottamismenettelyjään sen 
jälkeen kun tilintarkastustuomioistuin oli vuoden 2009 
kertomuksessaan kehottanut sitä parantamaan entisestään 
avoimuutta. Parlamentti oli tyytyväinen keskuksen 
kesäkuusta 2010 lähtien tekemiin aloitteisiin, jotka 
koskevat kirjallisten kokeiden ja ennen esivalintaa 
pidettävien haastattelujen kysymyksiä.

Sisäinen tarkastus
Sisäiset valvontamenettelyt eivät olleet 
valmiita. –

Keskusta kehotettiin täyttämään 15 sisäisen tarkastuksen 
antamista 30 suosituksesta. Ne koskivat muun muassa 
henkilöresurssien hallintaa (henkilöstön toiminnan tulokset, 
henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen ja 
henkilöstökomitean roolin ja vastuun vakiinnuttaminen).

Keskuksen johtajaa kehotettiin antamaan tarkempia tietoja 
komission sisäisen tarkastuksen 31. joulukuuta 2008 
antamien 15 suosituksen sisällöstä sekä saman sisäisen 
tarkastuksen 31. joulukuuta 2009 antamien 31 uuden 
suosituksen sisällöstä.
Keskusta kehotettiin ilmoittamaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle määrärahojen 
vapauttamismenettelyä koskevista toteutetuista toimista, 
jotta voidaan parantaa inventaarioon kuuluvan 
omaisuuden seurattavuutta. Lisäksi keskus alkoi 
dokumentoida tärkeimpiä valvontaprosesseja.


