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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab rahulolu seoses asjaoluga, et kontrollikoja avalduse kohaselt on keskuse 
eelarveaasta 2018 raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud seaduslikud 
ja korrektsed ning et keskuse finantsseisundist 31. detsembri 2018. aasta seisuga on 
antud õiglane pilt;

2. tunnustab eeskujulikku eelarve täitmise määra (100 %) 2018. aastal (2017. aastal 99,95 
%) ja ametikohtade loetelus ette nähtud 96 %-list ametikohtade täitmise määra; märgib, 
et need erakordsed tulemused ja eelarve täitmise määr näitavad keskuse edukaid 
pingutusi ressursside optimaalsel kasutamisel;

3. tunnustab keskuse kogemusi ja jätkuvalt kõrge kvaliteediga tööd teadusuuringute, 
analüüside ja tehnilise nõustamise pakkumisel, et aidata arendada Euroopa elukestva 
õppe ning kutsehariduse ja -õppe, kvalifikatsioonide ja oskuste poliitika valdkonda, 
mille eesmärk on edendada kvaliteetset haridust, mis on eelkõige kohandatud tööturu 
vajadustele; rõhutab sellega seoses, kui tähtis on tagada piisavad materiaalsed ja 
inimressursid, mis võimaldaksid keskusel täita oma kasvavaid ja laienevaid ülesandeid, 
tagades üldiselt ametite eesõiguse eraõiguslike töövõtjate ees;

4. väljendab heameelt keskuse panuse ja eksperditeadmiste üle uute teadmiste, tõendite ja 
poliitikaanalüüside pakkumisel, poliitikasuundumuste jälgimisel ja teadmiste 
vahendajana tegutsemisel liidu tegevuskava väga olulistes poliitikavaldkondades; 
tunnustab keskuse kvaliteetset tööd eri projektide vallas, eelkõige mis puudutab 
Euroopa oskuste tegevuskava, Europassi, oskuste ülevaate läbivaatamist, ning keskuse 
rolli Kopenhaageni protsessi, Euroopa oskuste indeksi ja oskuste prognoosi osaliste 
toetamisel;

5. peab märkimisväärseks keskuse algatust digiteerimise uue tegevussuuna ja eelkõige 
selle veebipõhiste vahendite vallas, mis pakuvad riigipõhist teavet ja paremaid 
veebiandmete visualiseerimisvõimalusi, nagu juhendmaterjalid tööturuteabe kohta ja 
oskuste prognoosid; võtab sellega seoses teadmiseks keskuse kindla suunitlusega 
turunduskampaaniad, mille eesmärk on suurendada teadlikkust oma veebisaidi sisust;

6. tunnustab keskuse jätkuvat toetust komisjonile, liikmesriikidele ja sotsiaalpartneritele, 
keskuse häid tavasid ning koostööd teiste tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni pädevuses 
olevate asutustega (eriti ETFi ja Eurofoundiga) nii ELi ametite tulemuslikkuse 
arendamise võrgustiku raames kui ka väljaspool seda, mis võimaldab luua ja kasutada 
ametitevahelist sünergiat ning vahetada ideid ja parimaid tavasid ning mille eesmärk on 
suurendada nende täiendavust ning saavutada tasakaalustatum juhtimine, suurem 
tõhusus, väiksemad kulud ja suurem sidusus nende vahel; märgib sellega seoses, et 
hiljutine koostöö Cedefopi ja Eurofoundi vahel on aidanud välja töötada tootmissektori 
jaoks vajaliku ühise projekti ja oskuste prognoosi – see näitab Cedefopi töö kvaliteeti ja 
lisaväärtust teiste ametite jaoks; rõhutab vajadust parandada koostööd ametite ja liidu 
institutsioonide vahel, vältides selliste teenuste väljast sisseostmist, mida need ametid 
ise pakkuda suudavad;
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7. märgib kahetsusega, et kontrollikoda tuvastas kahes töölevõtmismenetluses puudusi, 
mis õõnestasid läbipaistvuse ja kandidaatide võrdse kohtlemise põhimõtteid; võtab 
siiski teadmiseks, et keskus on oma huvide konflikti menetluse juba läbi vaadanud ning 
on põhjalikult parandanud oma valikumenetlusi üldiselt ja taganud, et reservnimekirjade 
pikendamine toimuks reeglipäraselt ning kogu valikumenetluse hindamismeetodid ja 
dokumentatsioon vaadatakse läbi; märgib sellega seoses, et vabade ametikohtade teate 
mudelit on oluliselt parandatud, et tagada suurema läbipaistvuse ja selguse kriteeriumid;

8. võtab kontrollikoja aruande põhjal kahetsusega teadmiseks, et keskuse õigusteenuste 
täies mahus allhankimise mudel seab ohtu usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte ja 
läbipaistvuse, kuigi keskus on teinud selles valdkonnas juba mitmeid parandusi; võtab 
teadmiseks, et keskus on võtnud meetmeid probleemide lahendamiseks mõnes 
tuvastatud kriitilises valdkonnas ning kavatseb uuesti hinnata oma õigusfunktsiooni 
korraldust;

9. võtab teadmiseks kontrollikoja tähelepaneku, et reisibürooteenuste hankemenetluses 
oleks keskus pidanud kasutama üksikasjalikumaid ja asjakohasemaid hinna ja kvaliteedi 
hindamise kriteeriume, et tagada parima hinna ja kvaliteedi suhtega lepingu sõlmimine; 
tunnustab keskuse võetud kohustust kasutada sarnaste teenuste puhul korraldatavates 
tulevastes hankemenetlustes paremaid pakkumuste edukaks tunnistamise kriteeriume 
ning tunnistab, et keskus on juba kohandanud valemit, mida kasutatakse potentsiaalselt 
ebaharilikult madala maksumusega pakkumuste kindlakstegemiseks; kutsub keskust 
üles veelgi parandama oma avalike hangete menetlusi, tagades kohaldatavate reeglite 
täieliku järgimise ning parima hinna ja kvaliteediga hanked;

10. väljendab heameelt asjaolu üle, et keskus koostas tegevuskava kõigi parandamist 
vajavate valdkondade jaoks, mis tehti kindlaks komisjoni siseauditi talituse 
auditiaruandes „Personalijuhtimine ja eetika CEDEFOPis“;

11. väljendab heameelt keskuse algatuse üle vaadata läbi oma tulemusnäitajad ja parandada 
neid uute kvaliteedinäitajatega, mis võimaldavad paremini mõista keskuse töö ja 
oskusteabe kvaliteeti ja asjakohasust;

12. rõhutab, et läbipaistvus ja kodanike teadlikkus ametite olemasolust on nende 
demokraatliku vastutuse seisukohalt väga olulised; on arvamusel, et ametite ressursside 
ja andmete kasutatavus ja kasutamise lihtsus on äärmiselt tähtsad; nõuab seetõttu 
hinnangu andmist sellele, kuidas andmeid ja ressursse praegu esitatakse ja 
kättesaadavaks tehakse ning mil määral on kodanikel lihtne neid tuvastada, ära tunda ja 
kasutada; tuletab meelde, et liikmesriigid saavad üldsuse teadlikkust selles küsimuses 
suurendada, töötades välja ulatusliku kava, mille kaudu jõuda suurema arvu liidu 
kodanikeni;

13. soovitab olemasolevate andmete põhjal anda heakskiidu Euroopa Kutseõppe 
Arenduskeskuse tegevdirektori tegevusele keskuse 2018. aasta eelarve täitmisel.
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