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1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018
(2019/2075(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan koulutussäätiön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 
2018,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista 
varainhoitovuonna 2018 sekä virastojen vastaukset1,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan 
lausuman2 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 
2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä säätiölle 
(05761/2020 – C9-0042/2020),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20123 ja 
erityisesti sen 208 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 
1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 
283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10464 ja erityisesti sen 70 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan koulutussäätiön perustamisesta 16. joulukuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1339/20085 ja erityisesti sen 
17 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 
966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 
30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/20136 ja 

1 EUVL C 417, 11.12.2019, s.1.
2 EUVL C 417, 11.12.2019, s.1.
3 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 EUVL L 354, 31.12.2008, s. 82.
6 EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
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erityisesti sen 108 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin 
perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon 
puiteasetuksesta 18. joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 
2019/7157 ja erityisesti sen 105 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0047/2020),

1. myöntää Euroopan koulutussäätiön johtajalle vastuuvapauden säätiön talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018;

2. esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan 
päätöslauselman Euroopan koulutussäätiön johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

7 EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1.
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2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisestä
(2019/2075(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan koulutussäätiön lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 
2018,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista 
varainhoitovuonna 2018 sekä virastojen vastaukset1,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan 
lausuman2 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon neuvoston 18. helmikuuta 2020 antaman suosituksen varainhoitovuoden 
2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä säätiölle 
(05761/2020 – C9-0042/2020),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20123 ja 
erityisesti sen 208 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 
1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 
283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10464 ja erityisesti sen 70 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan koulutussäätiön perustamisesta 16. joulukuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1339/20085 ja erityisesti sen 
17 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 
966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 
30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/20136 ja 
erityisesti sen 108 artiklan,

1 EUVL C 417, 11.12.2019, s.1.
2 EUVL C 417, 11.12.2019, s.1.
3 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 EUVL L 354, 31.12.2008, s. 82.
6 EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
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– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin 
perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon 
puiteasetuksesta 18. joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 
2019/7157 ja erityisesti sen 105 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0047/2020),

1. hyväksyy Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2018 tilien päättämisen;

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

7 EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1.
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3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018
(2019/2075(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0047/2020),

A. toteaa, että Euroopan koulutussäätiön tulo- ja menotaulukon1 mukaan sen lopullinen 
talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 oli 20 144 018 euroa eli lähes sama kuin 
vuonna 2017 (hyvin pieni vähennys); toteaa, että säätiön talousarvio rahoitetaan 
kokonaan unionin talousarviosta;

B. ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan säätiön 
tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2018 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että 
säätiön tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja 
sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1. panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2018 toteutetun talousarvion 
seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli korkea, 99,99 prosenttia, mikä 
merkitsee hienoista 0,06 prosentin lisäystä vuoteen 2017 verrattuna; toteaa, että 
maksumäärärahojen käyttöaste oli 98,07 prosenttia, mikä merkitsee 0,10 prosentin 
lisäystä vuoteen 2017 verrattuna;

Tuloksellisuus

2. panee merkille, että säätiö käyttää muiden tuottavuus- ja laatuindikaattorien lisäksi 
tiettyjä keskeisiä tulosindikaattoreita, joilla arvioidaan sen toiminnasta saatavaa 
lisäarvoa ja parannetaan sen talousarviohallintoa;

3. panee merkille, että säätiön toiminnasta toteutui 91 prosenttia ja oikea-aikaisesti 
saatettiin loppuun 94 prosenttia toimista; panee merkille, että säätiö ylitti tavoitteet 15 
keskeisestä tulosindikaattorista 14:ssä;

4. pitää myönteisinä säätiön yhteistyösopimuksia ja vuosittaisia toimintasuunnitelmia 
Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön sekä Euroopan ammatillisen koulutuksen 
kehittämiskeskuksen kanssa aloilla, joissa toimet menevät päällekkäin; arvostaa sitä, 

1 EUVL C 120/36, 29.3.2019, s. 185.



PE639.919v02-00 8/17 RR\1200237FI.docx

FI

että säätiö johtaa virastojen väliseen sopimukseen sisältyvien, vertailuarvioihin 
perustuvien henkilöstön sitoutumista koskevien selvitysten tekemistä; suosittelee tätä 
käytäntöä noudattamisen arvoisena esimerkkinä; kannustaa vahvasti säätiötä pyrkimään 
aktiivisesti lisäämään ja laajentamaan yhteistyötä kaikkien unionin virastojen kanssa;

5. toteaa, että säätiö on osallistunut osaamisen ja inhimillisen pääoman kehittämistä ja 
työllisyyttä koskevien EU:n ulkoisten ohjelmien määrittelyyn, muotoiluun, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin; arvostaa sitä, että säätiö on ainoa EU:n 
virasto, jolla on valtuudet toimia EU:n ulkopuolella ja tukea EU:n ulkoisia toimia 
unionin kumppanimaissa yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen, osaamisen, 
työmarkkinajärjestelmien ja inhimillisen pääoman kehittämisen alalla näiden maiden 
kansalaisten työllistettävyyden ja työllisyysnäkymien parantamiseksi;

6. pitää myönteisenä säätiön työtä unionin naapurimaiden, ehdokasvaltioiden ja Keski-
Aasian maiden kanssa ja sen panosta unionin yleisafrikkalaiseen toimintapolitiikkaan ja 
ohjelmiin, joilla pyritään edistämään työllistettävyyttä ja sosioekonomista osallisuutta, 
ja tukee voimakkaasti säätiön tavoitetta parantaa ammatillista koulutusta koskevaa 
päätöksentekoa maailmanlaajuisesti;

7. kannustaa säätiötä tekemään edelleen työtä digitaalisten taitojen ja osaamisen 
edistämiseksi sekä tukemaan maita niiden pyrkimyksissä kehittää tutkintojaan ja 
tutkintojärjestelmiään ammatillisen koulutuksen nykyaikaistamiseksi elinikäistä 
oppimista, työllistettävyyttä ja näiden maiden ja alueiden tulevaa kilpailukykyä 
ajatellen; toteaa, että 86 prosenttia maista, joissa säätiö on toiminut aktiivisesti, on 
edistynyt tutkintojen, hallinnon, työllistettävyyden, ammatillisen koulutuksen tarjonnan, 
yrittäjyystaitojen oppimisen ja politiikka-analyysin aloilla;

8. muistuttaa, että elinikäinen oppiminen on määritelty YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteissa, kehityspolitiikkaa koskevassa eurooppalaisessa konsensuksessa ja työn 
tulevaisuudesta laaditussa ILO:n globaaliraportissa olennaiseksi kestävän kasvun ja 
osallistavan ja vakaan yhteiskunnan kannalta, ja suosittaa, että sen olisi pysyttävä 
säätiön toiminnan keskeisenä;

9. pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan ei ole näyttöä 
siitä, että hankintamenettely, jonka perusteella viisi väliaikaista työntekijää työskenteli 
säätiön palveluksessa, olisi johtanut kokonaistaloudellisesti edullisimpaan sopimukseen; 
kannattaa tässä yhteydessä tilintarkastustuomioistuimen huomautusta, jonka mukaan 
säätiön olisi käytettävä sopimuksentekoperusteita, joissa keskitytään kilpailukykyisiin 
hintatekijöihin;

10. on tyytyväinen siihen, että säätiö toteutti toimia, joiden myötä voitiin virallisesti 
lopettaa jatkotoimet kaikkien niiden suositusten osalta, jotka komission sisäinen 
tarkastus oli esittänyt vuonna 2017 toimitetun ammatillisen koulutuksen edistymisen 
seurantaa koskevan tarkastuksen perusteella, ja että sisäisen tarkastuksen suositukset on 
toteutettu sataprosenttisesti kolmantena vuonna peräkkäin;

11. 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 tietoja ja resursseja esitellään tällä 
hetkellä ja miten niitä asetetaan saataville sekä missä määrin ne ovat kansalaisten 
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mielestä helposti yksilöitävissä, tunnistettavissa ja käytettävissä; toteaa, että jäsenvaltiot 
voivat lisätä kansalaisten tietoisuutta tältä osin laatimalla kattavan suunnitelman yhä 
useamman unionin kansalaisen tavoittamiseksi;

Henkilöstöpolitiikka

12. panee merkille, että 31. joulukuuta 2018 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 
98,84 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 86 väliaikaisesta toimesta 
85 oli täytettynä (verrattuna 88 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2017); panee merkille, 
että vuonna 2018 säätiössä työskenteli lisäksi 39 sopimussuhteista toimihenkilöä ja yksi 
kansallinen asiantuntija;

13. toteaa, että lisätoimet ovat tarpeen, jotta ylemmässä johdossa saavutetaan entistä 
parempi sukupuolten tasapaino (vuonna 2018 miehiä 3 ja naisia 1); panee tyytyväisenä 
merkille, että hallituksessa on kuitenkin saavutettu sukupuolten tasapuolinen edustus 
(14 miestä ja 14 naista);

14. panee merkille, että säätiöllä on käynnissä useita häirinnän vastaisia toimenpiteitä ja 
kaikki tulokkaat osallistuvat luottamuksellisia tehtäviä hoitavien neuvontaa antavien 
henkilöiden järjestämään tiedotustilaisuuteen;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

15. panee merkille säätiön nykyiset toimet ja jatkuvat pyrkimykset avoimuuden, 
eturistiriitojen ennaltaehkäisyn ja hallinnan sekä väärinkäytösten paljastajien suojelun 
varmistamiseksi;

16. panee merkille, että säätiö kehitti OLAFin kehittämien menetelmien perusteella oman 
petostentorjuntastrategiansa, jota se on noudattanut vuodesta 2014;

Sisäiset kontrollit

17. panee merkille, että säätiö pani vuonna 2018 ensimmäisen kerran täytäntöön säätiön 
yhteensä 17 sisäisen valvonnan periaatetta, kun sen hallitus oli hyväksynyt ne 
marraskuussa 2017, ja että säätiö laati tammikuussa 2018 menetelmän ja vahvisti 
indikaattorit sisäistä valvontaa koskevan säännöllisen seurannan ja vuotuisen arvioinnin 
tukemiseksi ja vahvistamiseksi; kehottaa säätiötä tiedottamaan vastuuvapauden 
myöntävälle viranomaiselle toimenpiteistä tilanteen parantamiseksi;

18. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan komissio teetti 
vuonna 2018 työllisyysasioiden pääosaston alaisuudessa toimivia EU:n virastoja (säätiö, 
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiö ja Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus) koskevan 
ulkoisen arvioinnin, jossa arvioitiin virastojen relevanssia, vaikuttavuutta, tehokkuutta, 
johdonmukaisuutta ja EU:n tason lisäarvoa; kehottaa säätiötä tiedottamaan 
vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle arvioinnista;

19. kehottaa säätiötä keskittymään tutkimustensa tulosten levittämiseen yleisölle ja 
pyrkimään saavuttamaan yleisön sosiaalisen median ja muiden viestintäkanavien avulla;

20. kehottaa säätiötä hyödyntämään enemmän innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja, myös 
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sähköisiä hankintoja;

o

o     o

21. viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, 
luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, 
varainhoidosta ja sen valvonnasta ... maaliskuuta 2020 antamaansa päätöslauselmaan2.

2 Hyväksytyt tekstit, P9_TA-PROV(2020)0000.
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23.1.2020

TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018
(2019/2075(DEC))

Valmistelija: Tomáš Zdechovský

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 säätiön 
varainhoitovuodelta 2018 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet olivat lailliset 
ja sääntöjenmukaiset ja että säätiön taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 2018 on 
annettu oikeat ja riittävät tiedot;

2. on tyytyväinen säätiön suunnitellun toiminnan korkeaan toteutusasteeseen 
(91 prosenttia) mutta toteaa sen laskeneen hieman vuoteen 2017 verrattuna 
(93 prosenttia); panee merkille, että oikea-aikaisen toteutuksen osuus vuonna 2018 
(94 prosenttia) oli noussut huomattavasti edellisvuoteen verrattuna (88 prosenttia); 
huomauttaa, että nämä luvut ovat osoitus suunnittelun ja täytäntöönpanon laadusta sekä 
kyvystä vastata jatkuvasti muuttuviin yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja poliittisiin 
linjauksiin; painottaa tässä yhteydessä, että on tärkeää varmistaa riittävät aineelliset ja 
henkilöresurssit, joiden turvin säätiö voi edelleen suorittaa tehtävänsä niin, että sen 
toiminnan toteutusaste pysyy erittäin korkeana, ja varmistaa samalla yleensäkin 
virastojen ensisijaisuus suhteessa yksityisiin toimeksisaajiin;

3. toteaa, että säätiö on osallistunut osaamisen ja inhimillisen pääoman kehittämistä ja 
työllisyyttä koskevien EU:n ulkoisten ohjelmien määrittelyyn, muotoiluun, 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin; arvostaa sitä, että säätiö on ainoa EU:n 
virasto, jolla on valtuudet toimia EU:n ulkopuolella ja tukea EU:n ulkoisia toimia 
unionin kumppanimaissa yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen, osaamisen, 
työmarkkinajärjestelmien ja inhimillisen pääoman kehittämisen alalla näiden maiden 
kansalaisten työllistettävyyden ja työllisyysnäkymien parantamiseksi;

4. pitää myönteisenä säätiön työtä EU:n naapurimaiden, laajentumismaiden ja Keski-
Aasian maiden kanssa ja sen panosta EU:n yleisafrikkalaiseen toimintapolitiikkaan ja 
ohjelmiin, joilla pyritään edistämään työllistettävyyttä ja sosioekonomista osallisuutta, 
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ja tukee voimakkaasti säätiön tavoitetta parantaa ammatillista koulutusta koskevaa 
päätöksentekoa maailmanlaajuisesti;

5. kannustaa säätiötä tekemään edelleen työtä digitaalisten taitojen ja osaamisen 
edistämiseksi sekä tukemaan maita niiden pyrkimyksissä kehittää tutkintojaan ja 
tutkintojärjestelmiään ammatillisen koulutuksen nykyaikaistamiseksi elinikäistä 
oppimista, työllistettävyyttä ja näiden maiden ja alueiden tulevaa kilpailukykyä 
ajatellen; toteaa, että 86 prosenttia maista, joissa säätiö on toiminut aktiivisesti, on 
edistynyt tutkintojen, hallinnon, työllistettävyyden, ammatillisen koulutuksen tarjonnan, 
yrittäjyystaitojen oppimisen ja politiikka-analyysin aloilla;

6. muistuttaa, että elinikäinen oppiminen on määritelty YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteissa, kehityspolitiikkaa koskevassa eurooppalaisessa konsensuksessa ja työn 
tulevaisuudesta laaditussa ILO:n globaaliraportissa olennaiseksi kestävän kasvun ja 
osallistavan ja vakaan yhteiskunnan kannalta, ja suosittaa, että sen olisi pysyttävä 
säätiön toiminnan keskeisenä alana;

7. toteaa, että säätiön tavoitteet ja toimet täydentävät erittäin hyvin unionin 
toimintapolitiikkaa ja toimia, ja pitää myös arvossa säätiön jatkuvaa yhteistyötä ja 
resurssien jakamista muiden virastojen ja erityisesti Cedefopin ja Eurofundin kanssa, 
mikä mahdollistaa tietämyksen laajamittaisen jakamisen;

8. panee merkille, että säätiö alkoi vuonna 2018 panna täytäntöön 17:ää parannettua 
sisäisen valvonnan periaatetta, jotka oli hyväksytty marraskuussa 2017, ja että 
vuonna 2018 toteutettu sisäisen valvonnan vuosiarviointi perustui kokonaan uusiin 
sisäisen valvonnan periaatteisiin; panee myös merkille säätiöltä saatujen tietojen 
perusteella, että kaikki keskeneräiset toimet sisällytettiin säätiön kehityssuunnitelmaan 
ja että niitä oli tarkoitus käsitellä vuonna 2019 ensisijaisina parannuskohteina;

9. pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan ei ole näyttöä 
siitä, että hankintamenettely, jonka perusteella viisi väliaikaista työntekijää työskenteli 
säätiön palveluksessa, olisi johtanut kokonaistaloudellisesti edullisimpaan sopimukseen; 
yhtyy tässä yhteydessä tilintarkastustuomioistuimen huomautukseen, jonka mukaan 
säätiön olisi käytettävä sopimuksentekoperusteita, joissa keskitytään kilpailukykyisiin 
hintatekijöihin;

10. on tyytyväinen siihen, että säätiö toteutti toimia, joiden myötä voitiin virallisesti 
lopettaa jatkotoimet kaikkien niiden suositusten osalta, jotka komission sisäinen 
tarkastus oli esittänyt vuonna 2017 toimitetun ammatillisen koulutuksen edistymisen 
seurantaa koskevan tarkastuksen perusteella, ja että sisäisen tarkastuksen suositukset on 
toteutettu sataprosenttisesti kolmantena vuonna peräkkäin;

11. 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 useamman 
unionin kansalaisen tavoittamiseksi;
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12. suosittelee käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan koulutussäätiön 
johtajalle myönnetään vastuuvapaus säätiön talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018.
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