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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 Euroopan 
ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen varainhoitovuodelta 2019 annetun 
tilinpäätöksen perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset ja että 
keskuksen taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 2019 on annettu riittävät ja oikeat 
tiedot;

2. pitää myönteisenä, että vuonna 2019 talousarvion toteutusaste oli edelleen korkea, 
99,99 prosenttia (100 prosenttia vuonna 2018); panee merkille keskuksen 
menestyksekkäät toimet, joilla on pyritty hyödyntämään varoja parhaalla mahdollisella 
tavalla tässä yhteydessä;

3. arvostaa keskuksen asiantuntemusta ja jatkuvasti laadukasta työtä, sillä se tarjoaa 
tutkimusta, analyyseja ja teknistä neuvontaa ammatillista koulutusta, tutkintoja ja taitoja 
koskevan politiikan alalla ja pyrkii edistämään laadukasta koulutusta, joka on 
mukautettu yksilöiden ja työmarkkinoiden tarpeisiin; panee kuitenkin huolestuneena 
merkille, että vaikka ammatilliseen koulutukseen suhtaudutaan unionissa myönteisesti, 
sitä pidetään edelleen toiseksi parhaana vaihtoehtona yleissivistävään koulutukseen 
verrattuna;

4. palauttaa mieliin keskuksen merkityksen sen varmistamisessa, että digitaaliset taidot 
sisällytetään ammatilliseen koulutukseen koko unionissa, sekä kestävää kilpailukykyä, 
sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja selviytymiskykyä tukevasta ammatillisesta 
koulutuksesta 24. marraskuuta 2020 annetun neuvoston suosituksen1, Euroopan uuden 
osaamisohjelman ja digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman täytäntöönpanon ja 
vaikutusten seuraamisessa;

5. korostaa erityisesti keskuksen viimeaikaisen toiminnan merkitystä sen auttaessa 
arvioimaan pandemian vaikutusta osaamiskysyntään ja työllisyyteen EU:n 
työmarkkinoilla Skills-OVATE-välineen (Online Vacancy Analysis Tool for Europe, 
Euroopan vapaiden työpaikkojen verkkoarviointiväline) avulla; korostaa tässä 
yhteydessä, että on varmistettava riittävät henkilö- ja rahoitusresurssit, joiden turvin 
keskus voi edelleen panna työohjelmaansa täytäntöön niin, että toiminnan toteutusaste 
pysyy erittäin korkeana;

6. suhtautuu myönteisesti keskuksen aloitteeseen 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;

1 EUVL C 417, 2.12.2020, s. 1.
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7. arvostaa keskuksen komissiolle, jäsenvaltioille ja työmarkkinaosapuolille antamaa tukea 
sekä sen synergiaetujen varmistamiseksi tekemää yhteistyötä unionin muiden virastojen, 
eritoten Euroopan koulutussäätiön ja Eurofound-säätiön, kanssa; korostaa keskuksen 
merkitystä, riippumattomuutta ja lisäarvoa sen erityisalalla; on tyytyväinen siihen, että 
keskus tekee yhteistyötä EU:n virastojen verkoston kanssa varmistaakseen 
hallinnollisten asioiden aiempaa tehokkaamman hoitamisen esimerkiksi yhteisten 
hankintamenettelyiden yhteydessä ja tietotekniikkajärjestelmiä, kyberturvallisuutta tai 
henkilöstöhallinnon käytäntöjä koskevan tietämyksen ja asiantuntemuksen vaihtamisen 
avulla;

8. pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi puutteita siivouspalveluja 
koskevassa hankintamenettelyssä, jonka osalta keskus hyväksyi sopimuksen 
täytäntöönpanoa koskevan muutoksen sen jälkeen, kun sopimus oli allekirjoitettu, 
kirjaamatta muutosta asianmukaisesti tai sisällyttämättä sitä puitesopimukseen; panee 
merkille keskuksen vastauksesta, että keskus on sitoutunut virallistamaan sopimusten 
hallinnointia koskevat ohjeensa, joilla täydennetään sopimusten hallinnoijille annettua 
koulutusta, työnkulkua ja käytössä olevia valvontatoimia, sisällyttämällä niihin 
tarvittaessa tavat kirjata täytäntöönpanon aikana tehdyt muutokset sekä allekirjoitetut 
merkitykselliset sopimusmuutokset, ja tarjoamaan henkilöstölle kohdennettua 
koulutusta, jotta varmistetaan asianmukainen ja oikea-aikainen tiedonkulku sopimusten 
hallinnoinnista vastaavan henkilöstön ja keskuksen hankintayksikön välillä; kehottaakin 
keskusta toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet tilintarkastustuomioistuimen 
kertomuksessa todettujen puutteiden korjaamiseksi;

9. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnon, jonka mukaan Cedefopin ja 
EFTA:n yhteistyötä koskevassa lausumassa esitettyä rahoitusosuuden 
laskentamenetelmää on sovellettu virheellisesti; toteaa keskuksen ilmoittaneen 
vastauksessaan, että virheellistä soveltamista ei ole tapahtunut ja että se on soveltanut 
tässä yhteydessä johdonmukaisesti suhteellisuuskerrointa;

10. panee merkille ja pitää valitettavana, että yleisen tuomioistuimen asiassa T-187/18 
antaman ratkaisun mukaan keskuksen on maksettava 40 000 euron korvaus, ja kiinnittää 
huomiota siihen, että on tärkeää noudattaa voimassa olevaa työlainsäädäntöä tällaisten 
tapausten välttämiseksi vastaisuudessa;

11. pitää myönteisenä, että lukuun ottamatta yhtä meneillään olevaa toimenpidettä, joka 
liittyy keskuksen matkatoimistopalveluja koskeviin sopimuksentekoperusteisiin, keskus 
on saattanut päätökseen kaikki muut toimet, joihin se on ryhtynyt varainhoitovuosien 
2017 ja 2018 talousarvion toteuttamista koskevien tilintarkastustuomioistuimen 
huomautusten johdosta;

12. suosittelee käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan ammatillisen 
koulutuksen kehittämiskeskuksen pääjohtajalle myönnetään vastuuvapaus keskuksen 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019.
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