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

2. pitää myönteisenä, että vuonna 2018 talousarvion toteutusaste oli 100 prosenttia 
(99,95 prosenttia vuonna 2017);

3. arvostaa keskuksen työtä, sillä se tarjoaa tutkimusta, analyyseja ja teknistä neuvontaa 
ammatillista koulutusta, tutkintoja ja taitoja koskevan politiikan alalla;

4. antaa keskukselle tunnustusta siitä, että se tekee yhteistyötä muiden virastojen kanssa 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan toimialalla;

5. pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi kahdessa 
palvelukseenottomenettelyssä puutteita, jotka heikensivät avoimuuden ja hakijoiden 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteita; panee keskuksen vastauksesta merkille, että se oli 
jo tarkistanut eturistiriitoja koskevaa menettelyään ja ryhtynyt toimiin parantaakseen 
valintamenettelyjään ja varmistaakseen, että varallaololuettelon voimassaolon 
mahdollinen jatkaminen tehtäisiin sääntöjen mukaisesti;

6. panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta pahoitellen merkille, että keskuksen 
ulkoistamismalli, jossa kaikki oikeudelliset palvelut ulkoistetaan, aiheutti riskin 
moitteettoman varainhoidon periaatteelle ja avoimuudelle, vaikka keskus oli tehnyt 
useita parannuksia tällä alalla; toteaa, että keskus oli toteuttanut toimenpiteitä 
puuttuakseen joihinkin havaittuihin kriittisiin aloihin ja että se aikoi arvioida uudelleen 
oikeudellisen toimintansa organisointia;

7. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen havainnon, että keskuksen olisi pitänyt 
käyttää matkatoimistopalvelujaan koskevassa hankintamenettelyssä 
yksityiskohtaisempia ja tarkoituksenmukaisempia hintaan ja laatuun liittyviä perusteita 
voidakseen varmistaa taloudellisesti edullisimman sopimuksen; panee merkille 
keskuksen sitoumuksen parantaa vastaisuudessa laadukkaiden 
sopimuksentekoperusteiden käyttöä vastaavanlaisten palvelujen tapauksessa;

8. on tyytyväinen siihen, että keskus laati toimintasuunnitelman, jonka avulla puututaan 
kaikkiin parannuskohteisiin, jotka komission sisäinen tarkastus määritti keskuksen 
henkilöstöhallintoa ja etiikkaa koskevassa tarkastuskertomuksessaan;

9. suosittelee käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan ammatillisen 
koulutuksen kehittämiskeskuksen johtajalle myönnetään vastuuvapaus keskuksen 
talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018.


