
ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА 
TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO 

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 
DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET 
EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF 

EUROOPA KONTROLLIKODA 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO 

EUROPEAN COURT OF AUDITORS 
COUR DES COMPTES EUROPÉENNE 

CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA HEORPA 

 
EUROPSKI REVIZORSKI SUD 
CORTE DEI CONTI EUROPEA 
EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA 

EUROPOS AUDITO RŪMAI 

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 
IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI 

EUROPESE REKENKAMER 
EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY 

TRIBUNAL DE CONTAS EUROPEU 
CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ 

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV 
EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE 

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 
EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN 

 

12, RUE ALCIDE DE GASPERI TELEPHONE (+352) 43 98 – 1 E-MAIL: eca-info@eca.europa.eu 
L - 1615 LUXEMBOURG TELEFAX (+352) 43 93 42  INTERNET: http://eca.europa.eu 

Aruanne 

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse eelarveaasta 

2013 raamatupidamise aastaaruande kohta 

koos keskuse vastustega 

 

 

 

 

 



2 

ADB001940ET04-14PP-CH071-14APCFIN-RAS-CEDEFOP_2013-TR.DOC 8.7.2014 

SISSEJUHATUS 

1. Thessalonikis asuv Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (edaspidi 

„keskus”) asutati nõukogu määrusega (EMÜ) nr 337/751. Keskuse peamine 

eesmärk on edendada kutseõppe arendamist Euroopa Liidu tasandil. Selle 

eesmärgi saavutamiseks on keskusel ülesanne koostada ja levitada 

dokumente kutseõppe süsteemide kohta2

KINNITAVAT AVALDUST TOETAV TEAVE 

. 

2. Kontrollikoja auditi lähenemisviis koosneb analüütilistest 

auditiprotseduuridest, tehingute otsesest testimisest ning keskuse järelevalve- 

ja kontrollisüsteemide peamiste kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks 

kasutatakse vajaduse korral teiste audiitorite tööst saadud auditi 

tõendusmaterjali ning analüüsitakse juhtkonna esitisi.  

KINNITAV AVALDUS 

3. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 sätetele auditeeris 

kontrollikoda: 

a) keskuse raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb finantsaruannetest3 

ja eelarve täitmise aruannetest4

                                            
1 EÜT L 39, 13.2.1975, lk 1. 

 31. detsembril 2013. aastal lõppenud 

eelarveaasta kohta, ja 

2 II lisas esitatakse teavitaval eesmärgil kokkuvõte keskuse pädevusest ja 
tegevusest. 

3 Finantsaruanded sisaldavad bilanssi ja tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, 
netovara muutuste aruannet, oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid 
selgitavaid lisasid. 

4 Need koosnevad eelarve tulemiaruandest ja selle lisast. 
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b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 

korrektsust. 

Juhtkonna kohustused 

4. Juhtkond vastutab keskuse raamatupidamise aastaaruande koostamise ja 

õiglase esitamise eest ning aastaaruande aluseks olevate tehingute 

seaduslikkuse ja korrektsuse eest5

a) juhtkonna kohustused seoses keskuse raamatupidamise aastaaruandega 

hõlmavad finantsaruannete koostamiseks ja õiglaseks esitamiseks vajaliku 

sisekontrollisüsteemi kavandamist, rakendamist ja käigushoidmist nii, et 

neis ei esineks pettusest või vigadest tingitud olulisi väärkajastamisi; 

komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadel

: 

6

b) alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse tagamiseks ning usaldusväärse 

finantsjuhtimise põhimõtte järgimiseks on juhtkond kohustatud kavandama, 

rakendama ja käigus hoidma mõjusat ja tõhusat sisekontrollisüsteemi, mis 

hõlmab piisavat järelevalvet ja asjakohaseid meetmeid eeskirjade eiramise 

 

põhinevate asjakohaste arvestuspõhimõtete valimist ja rakendamist; 

arvestushinnangute koostamist, mis on asjaolusid arvestades mõistlikud. 

Direktor kiidab keskuse raamatupidamise aastaaruande heaks pärast 

seda, kui peaarvepidaja on selle kogu olemasoleva teabe põhjal koostanud 

ning lisanud teatise, milles ta muu hulgas kinnitab, et omab piisavat 

kindlust selle kohta, et raamatupidamise aastaaruanne annab keskuse 

finantsolukorra kohta kõikides olulistes aspektides õige ja õiglase ülevaate; 

                                            
5 Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 (ELT L 328, 7.12.2013, lk 42) 

artiklid 39 ja 50. 

6 Komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjad põhinevad 
Rahvusvahelise Arvestusekspertide Föderatsiooni koostatud rahvusvahelistel 
avaliku sektori raamatupidamisstandarditel (IPSAS), või vajaduse korral 
Rahvusvahelise Arvestusstandardite Nõukogu koostatud rahvusvahelistel 
arvestusstandarditel (IAS) / rahvusvahelistel finantsaruandlusstandarditel (IFRS). 
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ja pettuse ärahoidmiseks ning vajaduse korral õiguslikke menetlusi valesti 

makstud või kasutatud vahendite tagasinõudmiseks.  

Audiitori kohustused 

5. Kontrollikoja kohustuseks on esitada oma auditi põhjal Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule7

6. Auditi käigus viiakse läbi protseduure auditi tõendusmaterjali kogumiseks 

aruandes esitatud summade ja andmete ning alustehingute seaduslikkuse ja 

korrektsuse kohta. Valitud protseduurid sõltuvad audiitori otsustusest, mis 

põhineb hinnangul riskidele, et aruanne võib sisaldada pettusest või vigadest 

tulenevaid olulisi väärkajastamisi ning alustehingute mittevastavust Euroopa 

Liidu õigusraamistikust tulenevatele nõuetele. Asjakohaste auditiprotseduuride 

kavandamiseks võtab audiitor nimetatud riskide hindamisel arvesse 

raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamisega seonduvaid 

mistahes sisekontrollimehhanisme, samuti alustehingute seaduslikkuse ja 

korrektsuse tagamiseks rakendatud järelevalve- ja kontrollisüsteeme. Audit 

hõlmab ka arvestuspõhimõtete asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute 

põhjendatuse ning raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist. 

 kinnitav avaldus raamatupidamise aastaaruande 

usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja 

korrektsuse kohta. Kontrollikoda viib auditi läbi kooskõlas IFACi 

rahvusvaheliste auditeerimisstandardite ja eetikanormidega ning INTOSAI 

kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvaheliste standarditega. Nende standardite 

kohaselt peab kontrollikoda auditi planeerima ja läbi viima viisil, mis annab talle 

piisava kindluse selle kohta, et keskuse raamatupidamise aastaaruanne ei 

sisalda olulisi väärkajastamisi ja selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud 

ja korrektsed. 

                                            
7 Määruse (EL) nr 1271/2013 artikkel 107. 
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7. Kontrollikoda on seisukohal, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja 

asjakohane kinnitava avalduse esitamiseks.  

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta 

8. Kontrollikoja hinnangul kajastab keskuse raamatupidamise aastaaruanne 

kõigis olulistes aspektides õiglaselt keskuse finantsolukorda 31. detsembri 

2013. aasta seisuga ning keskuse finantstulemusi ja rahavooge lõppenud 

aastal vastavalt keskuse finantsmääruse sätetele ja komisjoni peaarvepidaja 

poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele. 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute 
seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 

9. Kontrollikoja hinnangul on 2013. aasta 31. detsembril lõppenud 

eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis 

olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed. 

10. Järgnevad kommentaarid ei sea kontrollikoja arvamusi kahtluse alla. 

EELMISTE AASTATE KOMMENTAARIDE PÕHJAL VÕETUD MEETMED 

11. Ülevaade kontrollikoja eelmiste aastate kommentaaride põhjal võetud 

parandusmeetmetest on esitatud I lisas

 

. 

IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Milan Martin CVIKL, võttis käesoleva 

aruande vastu 8. juuli 2014. aasta koosolekul Luxembourgis. 

 Kontrollikoja nimel  

 

 president 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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I LISA 

Eelmiste aastate kommentaaride põhjal võetud meetmed  

Aasta Kontrollikoja kommentaar Parandusmeetme võtmise seis 

(lõpetatud / pooleli / alustamata / ei kohaldata) 

2011 II jaotise ülekandmiste liialt kõrge osakaal on vastuolus 
eelarve aastasuse põhimõttega.  

lõpetatud 

2011 

Eelarves tehti märkimisväärselt palju ümberpaigutusi ning 
seda enamasti aasta lõpus1. Nimetatud ümberpaigutused ei 
olnud küllaldaselt põhjendatud, kuna vajadusi ei olnud 
hinnatud. Selline olukord viitab puudustele eelarve 
planeerimises ja programmitöös ning on vastuolus 
sihtotstarbelisuse põhimõttega. 

lõpetatud 
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Aasta Kontrollikoja kommentaar Parandusmeetme võtmise seis 

(lõpetatud / pooleli / alustamata / ei kohaldata) 

2012 

Igal aastal määrab keskus toetusi liikmesriikides asuvate 
partnerite2 võrgustikule (toetuse suurus on 23 615–
43 620 eurot lepingu kohta). 2012. aastal eraldati toetusi 
(peamiselt kaeti nendega toetusesaajate personalikulusid) 
kokku summas 695 337 eurot3, mis moodustas 4 % 
tegevuskulude kogumahust. Keskuse tehtav toetuste 
eelkontroll hõlmab toetusesaajate esitatud 
väljamaksetaotluste põhjalikku dokumentaalset analüüsi 
ning toetusesaajatega lepingu sõlminud välisaudiitoritelt või 
sõltumatutelt ametiisikutelt saadud kontrollitõendite 
ülevaatamist. Keskus ei kasuta aga tavaliselt toetusesaajate 
väljamaksetaotlustes esitatud personalikulude kontrollimisel 
tõendavaid originaaldokumente. Järelkontrolli tehti viimati 
2009. aastal. Seepärast annavad eelkontrollid vaid piiratud 
määral kindlust. 

lõpetatud 

2012 

Eelarve täitmise määr oli kõrge I ja III jaotise (100 %) ning 
II jaotise puhul (98 %). II jaotise kulukohustustega seotud 
assigneeringute järgmisesse eelarveaastasse ülekandmise 
määr oli kõrge (39 % ehk 673 392 eurot), aga selle taga olid 
peamiselt keskusest sõltumatud põhjused, nagu Kreeka 
ametiasutuste poolt keskuse ruumides tehtud 
parandustööde hilinemine. Tööde valmimise hilinemine tõi 
kaasa muude hooldus-, parandus- ja sisustamistööde 
edasilükkamise (ligi 124 000 eurot) ning samuti viivitused 
keskuse konverentsiruumide varustuse soetamisel (ligi 
242 000 eurot). Osa ülekandmistest on tingitud IT-seadmete 
soetamise hilinemisest (ligi 172 000 eurot). 

ei kohaldata 
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Aasta Kontrollikoja kommentaar Parandusmeetme võtmise seis 

(lõpetatud / pooleli / alustamata / ei kohaldata) 

2012 

Aastatel 2010–2011 toimus kaks värbamismenetlust 
keskuse tulevase direktori ametikoha täitmiseks, kuid 
mõlemad osutusid edutuks4. Kolmandat värbamismenetlust 
alustati 2012. aasta lõpus ja see on endiselt pooleli. 
Kontrollikoda tuvastas, et esimeses kahel 
värbamismenetluses ei allkirjastanud eelvalikukomisjoni 
liikmed dokumenti huvide konflikti puudumise kohta ning et 
töövestluste küsimused ja hindamiskriteeriumid, nagu ka 
reservnimekirja pääsemise lävendid pandi paika alles pärast 
kandidaatide sõelumist. 

lõpetatud 

1 Kokku tehti eelarves 77 ümberpaigutust summas 1,5 miljonit eurot, millest 67 (1,3 miljonit eurot) tehti 2011. aasta novembris ja detsembris. 

2 Peamiselt liikmesriikide asutused ja uurimisinstituudid. 

3 See saadi eelnenud aastate toetuslepingute lõppmaksetest ja ettemaksete tasaarvestamisest. 2012. aasta toetuslepingute raames tehti 
2012. aastal vaid ettemakseid ja neid ei olnud veel jõutud kasutada. 

4 Esimeses valikumenetluses ei osutunud keskuse haldusnõukogu esitatud kandidaatide nimistust ükski kandidaat Euroopa Komisjoni poolt 
valituks. Teises valikumenetluses ei edastanud eelvalikukomisjon haldusnõukogule sobivate kandidaatide nimistut, leides, et ükski 
kandidaat ei täitnud nimekirja pääsemise kriteeriumeid. 
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Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Thessaloniki) 

II LISA 

Pädevus ja tegevus 
Aluslepingust 
tulenevad liidu 
pädevusvaldkonnad 

(Euroopa Liidu 
toimimise lepingu 
artikli 166 lõige 1) 

Teabe kogumine 

Liit rakendab kutseõppepoliitikat, mis toetab ja täiendab liikmesriikide meetmeid, samal 
ajal täiel määral respekteerides liikmesriikide vastutust kutseõppe sisu ja korralduse 
eest. 

Keskuse pädevus 

(Määruse (EMÜ) 
nr 337/75 artiklid 2 ja 3) 

Eesmärgid 

Euroopa Liidu kutsehariduse ja -koolituse referentskeskusena edastab keskus 
poliitilistele otsustajatele, teadlastele ja spetsialistidele teavet valdkonna praegustest 
arengusuundadest, võimaldamaks neil seeläbi teha hästi põhjendatud otsuseid ning 
kavandada asjakohast tegevust. Keskus abistab Euroopa Komisjoni kutsehariduse ja -
koolituse edendamisel ja arendamisel liidu tasandil. 

Ülesanded 

– koguda valikdokumente ja analüüsida andmeid, 

– aidata kaasa uurimistöö arendamisele ja koordineerimisele, 

– levitada kasulikke dokumente ja teavet, 

– edendada ja toetada kooskõlastatud tegevust kutseõppe arendamisega seotud 
küsimustes, 

– tegutseda laiema ja erineva avalikkuse kohtumispaigana. 

Juhtimine Haldusnõukogu  

Koosseis 

Igast liikmesriigist: 

a) üks valitsuse esindaja, 

b) üks tööandjate organisatsioonide esindaja, 

c) üks töövõtjate organisatsioonide esindaja. 

Euroopa Komisjonist: kolm liiget. 

Punktides a, b ja c nimetatud liikmed nimetab ametisse nõukogu. Komisjon nimetab 
ametisse kolm teda esindavat liiget. 

Tööandjate ja töövõtjate organisatsioonide Euroopa tasandi koordinaatorid ning 
osalevate Euroopa Majanduspiirkonna riikide vaatlejatest esindajad võtavad samuti 
haldusnõukogu ja büroo koosolekutest osa. 

Ülesanded 

Võtta vastu eelarve, keskpika perioodi prioriteedid (keskuse mitmeaastane 
kavandamine), tööprogramm, hinnata ja analüüsida aasta tegevusaruannet ja 
raamatupidamise aastaaruannet. Võtta vastu lõplik eelarve ja kinnitada ametikohtade 
loetelu. 

Büroo  

Koosseis 

Haldusnõukogu esimees ja kolm aseesimeest, üks koordinaator iga grupi kohta ja üks 
täiendav komisjoni esindaja. 

Direktor  

Direktori nimetab komisjon haldusnõukogu esitatud kandidaatide nimistust. Direktor 
vastutab keskuse juhtimise eest ning viib ellu haldusnõukogu ja büroo otsuseid. 

Siseaudit 
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Euroopa Komisjoni siseauditi talitus. 

Välisaudit 

Euroopa Kontrollikoda. 

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon 

Euroopa Parlament nõukogu soovituse põhjal. 

2013. aastal keskuse 
käsutusse antud 
ressursid (sulgudes 
2012. aasta andmed) 

Lõplik eelarve 

18,53 (19,22) miljonit eurot  

Liidu osalus1: 97,4 % (97,6 %) 

Töötajate arv seisuga 31. detsember 2013 

Ametikohtade arv ametikohtade loetelus: 100 (101) 

Täidetud ametikohad: 982 (98) 

Muu personal: 

− lepingulised töötajad: 23 (23) 

− lähetuses viibivad riiklikud eksperdid: 4 (3) 

Personal kokku: 125 (124) 

− põhitegevus: 91 (90) 

− haldusülesanded: 34 (34) 

2013. aasta tooted ja 
teenused (sulgudes 
2012. a. andmed) 

 

Poliitikaanalüüs ja aruandlus: 

Keskus jälgib riikide edusamme Brugge kommünikees seatud lühiajaliste eesmärkide 
saavutamisel. Kõigi ELi liikmesriikide ning Norra ja Islandi kohta koostati poliitika 
elluviimist kajastavad riikide ülevaated ning tehti need kättesaadavaks Euroopa 
Komisjonile, kes esitab Euroopa poolaastaks riigipõhised soovitused. Keskuse 2014. 
aasta kutseharidus- ja -koolituspoliitika seirearuande ettevalmistamise raames arutasid 
töörühmad kutseõppe nõuandekomitee (ACVT) liikmetega poliitika mõjusust. ReferNeti 
partnerite koostatud riiklike kutseharidus- ja -koolitussüsteemide kirjeldused 29 riigi 
kohta avaldati internetis. Kutseharidusjuhtide märtsikuise koosoleku jaoks koostati 
dokument Spotlight on VET in Ireland. Kutseharidusjuhtide novembrikuise koosoleku ja 
eesistujariigi konverentsi tarvis avaldati dokument Vocational education and training in 
Lithuania - Short description and Spotlight on VET in Lithuania. Avaldati keskuse 
väljaanne On the way to 2020: data for vocational education.  

Ühised Euroopa vahendid, kvalifikatsioonid ja õpitulemused 

Keskus jagas poliitikaalast nõu ja erialateadmisi ELi tasandi töörühmadele, et toetada 
ELi vahendite rakendamist. Keskuse uuring Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku 
5. taseme kvalifikatsiooni kohta ja dokument Analysis and overview of NQF level 
descriptors in European countries aitasid otseselt kaasa nii Euroopa kui riiklike 
kvalifikatsiooniraamistike rakendamisele. Avaldati keskuse väljaanne The role of 
qualifications in governing professions and occupations. Avaldati Euroopa kutsehariduse 
ja -koolituse ainepunktide süsteemi võimaluste ja kitsaskohtade lühiülevaade. 
Registreeriti 20,85 miljonit Europassi külastust (14,8 miljonit) ja veebikeskkonnas 
koostati 10,16 miljonit (8,3 miljonit) CV-d. Töölõunal Euroopa Parlamendiga arutati 
Euroopa vahenditega seotud edusamme ja probleeme. Avaldati keskuse uuring 
Renewing VET provision: Understanding feedback mechanisms between initial VET and 
the labour market. Leedu eesistumise ajal korraldatud kutseharidus- ja -
koolitusteemalise konverentsi tarvis koostati lühiülevaade Keeping young people in 
(vocational) education: what works?  

Täiskasvanuharidus ja üleminekud 

Leedu eesistumise ajal korraldatud kutseharidus- ja -koolitusteemalisel konverentsil 
arutati keskuse uuringut Return to Work - work-based learning and the reintegration of 
unemployed adults into the labour market. Avaldati keskuse uuringud Benefits of 
vocational education and training in Europe for people, organisations and countries ja 
Labour market outcomes of vocational education in Europe. Viidi lõpule keskuse uuring 
mitteformaalse ja informaalse õppimise tunnustamise kohta Euroopa ettevõtetes ja 
uuringu kokkuvõtet tutvustati keskuse ning hariduse ja kultuuri peadirektoraadi 
ühisseminaril, millega alustati nõukogu poolt 2012. aastal tunnustamise kohta esitatud 
soovituse elluviimise kontrollimist. Euroopa Õpipoisiõppe Liidu toetuseks korraldas 
keskus kõrgetasemelise konverentsi teemal „Kutsehariduse ja -koolituse uuendamine 
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oskuste nõudlusele mittevastavuse lahendamiseks – kas töökohapõhine kutseõpe ja 
praktika kõigile?”  

Oskuste analüüs 

Keskus toetas ülevaate koostamist oskuste kohta Euroopa Liidus (EU Skills Panorama) 
ning võtab 2014. aastal selle koostamise täielikult enda peale. Avaldati keskuse 2013. 
aasta prognoosid ELis vajaminevate oskuste ja nende pakkumise kohta. Peamised leiud 
võeti kokku dokumendis Roads to recovery: three skill and labour market scenarios for 
2025. Avaldati keskuse uurimustöö Quantifying skill needs in Europe - Occupational 
skills profiles: methodology and application. Avaldati lühiülevaade ja väljaanne Skills for 
a low carbon Europe. Keskuse andmed ja analüüsid oskuste nõudlusele mittevastavuse 
kohta toetasid maailma majandusfoorumi ülemaailmse tegevuskava nõukogu tööd ja 
neid esitleti ülemaailmse tegevuskava teemalisel 2013. aasta tippkohtumisel Abu 
Dhabis.  

Organisatsiooni tegevuse mõju 

Keskuse perioodi 2007–2012 (välis)hindamises vaadeldi, kas selle töö vastas Euroopa 
poliitikale ning analüüsiti keskuse töö tõhusust ja mõju, samuti koosmõju nelja teise ELi 
ametiga. Hindamise järeldused on järgmised: keskus on oma asutamismääruses seatud 
eesmärkide täitmisel äärmiselt edukas ning teda tunnustatakse üle kogu maailma 
kvalifikatsiooniraamistike ja oskuste juhtiva pädevuskeskusena; keskuse töö ei dubleeri 
ühegi teise sarnase keskuse tegevust ei Euroopa, riikide ega rahvusvahelisel tasandil; 
keskuse väljaannete populaarsus ja allalaadimiste arv on märkimisväärselt suurenenud; 
keskuse korraldatud üritused on kõrgel tasemel ja osalejad on nendega väga rahul; 
keskuse tegevus on kulutõhus. Keskus kasutab tulemuslikkuse hindamise süsteemi, 
mille abil oma mõju, tõhusust ja efektiivsust juhtida ja hinnata. Keskuse leide tsiteeriti 
173-s ELi taseme poliitikadokumendis. Keskuse juhtkond jätkas tegevuse toetamist 
tõhusal ja mõjusal viisil. 2013. aasta personaliküsitlus näitas personali rahulolu haldus- 
ja tugiteenustega. 

Lisateave veebilehel www.cedefop.europa.eu (2013. aasta aastaaruanne ja 
tegevusaruanne). 

1 Märkus: Sisaldab tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi delegeerimislepingute alusel laekunud 
sihtotstarbelist tulu, mille summa oli 2013. aastal 0,6 miljonit eurot (2012. aastal 1,32 miljonit eurot). 

2 Hõlmab tegelikult täidetud töökohti (96) ja vabade ametikohtade täitmiseks tehtud tööpakkumisi (2) (kooskõlas mitmeaastase 
personalipoliitika kava lähenemisviisiga). 

Allikas: keskuse edastatud lisa. 
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