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JOHDANTO 

1. Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (jäljempänä ’keskus’) 

perustettiin neuvoston asetuksella (ETY) N:o 337/751. Thessalonikissa 

sijaitsevan keskuksen pääasiallisena tehtävänä on edistää ammatillisen 

koulutuksen kehittämistä unionin tasolla. Keskuksen on tätä tarkoitusta varten 

koottava ja jaettava ammatillisen koulutuksen järjestelmiin liittyvää aineistoa2

TARKASTUSLAUSUMAN PERUSTANA OLEVAT TIEDOT 

. 

2. Tilintarkastustuomioistuimen valitsema tarkastustapa käsittää analyyttiset 

tarkastusmenetelmät, tapahtumien suoran testaamisen ja keskuksen 

valvontajärjestelmän keskeisten menettelyiden arvioinnin. Tämän lisäksi 

hyödynnetään muiden tarkastajien työhön perustuvaa evidenssiä (kun 

relevanttia evidenssiä on saatavilla) ja analysoidaan toimivan johdon 

vahvistusilmoitukset. 

TARKASTUSLAUSUMA 

3. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 artiklan mukaisesti 

a) keskuksen tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat3 ja selvityksen 

talousarvion toteuttamisesta4

b) tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden. 

 31. joulukuuta 2013 päättyneeltä 

varainhoitovuodelta, ja 

                                            
1 EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1. 

2 Liitteessä II esitetään tiedotustarkoituksessa yhteenveto keskuksen 
vastuualueista ja toiminnasta.  

3 Sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, nettovarallisuuden 
muutoksia koskevan laskelman sekä yhteenvedon keskeisistä tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteista ja muut liitetiedot. 

4 Sisältää talousarvion toteutumalaskelman liitteineen. 
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Toimivan johdon velvollisuus 

4. Toimiva johto vastaa keskuksen tilinpäätöksen laatimisesta ja sen oikein 

esittämisestä sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 

asianmukaisuudesta5

a) Keskuksen tilinpäätöksen laatimista koskeviin toimivan johdon 

velvollisuuksiin kuuluu suunnitella, ottaa käyttöön ja ylläpitää sisäisen 

valvonnan järjestelmä, jonka pohjalta on mahdollista laatia ja esittää oikein 

tilinpäätös, jossa ei ole petoksesta tai virheestä johtuvaa olennaista 

virheellisyyttä, valita asianmukaiset tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja 

soveltaa niitä komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen 

mukaisesti

. 

6

b) Tilien perustana olevien toimien laillisuutta ja asianmukaisuutta sekä 

varainhoidon moitteettomuuden periaatteen noudattamista koskeviin 

toimivan johdon velvollisuuksiin kuuluu suunnitella, ottaa käyttöön ja 

ylläpitää vaikuttava ja tehokas sisäisen valvonnan järjestelmä, joka sisältää 

 sekä laatia kirjanpidolliset arviot, jotka ovat kyseisissä 

olosuhteissa kohtuulliset. Johtaja vahvistaa keskuksen tilinpäätöksen sen 

jälkeen, kun keskuksen tilinpitäjä on laatinut tilinpäätöksen kaiken 

käytettävissä olevan tiedon pohjalta ja liittänyt tilinpäätökseen laatimansa 

ilmoituksen, jossa hän toteaa muun muassa saaneensa kohtuullisen 

varmuuden siitä, että tilinpäätös antaa kaikilta olennaisilta osiltaan oikean 

ja riittävän kuvan keskuksen taloudellisesta asemasta. 

                                            
5 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1271/2013 (EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42), 

39 ja 50 artikla. 

6 Komission tilinpitäjän vahvistamat kirjanpitosäännöt perustuvat kansainvälisen 
tilintarkastajaliiton (International Federation of Accountants, IFAC) antamiin 
kansainvälisiin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin (International Public 
Sector Accounting Standards, IPSAS) tai, silloin kuin se on relevanttia, 
kansainvälisen tilinpäätösstandardeja käsittelevän elimen (International 
Accounting Standards Board, IASB) antamiin kansainvälisiin IAS/IFRS-
tilinpäätösstandardeihin (International Accounting Standards/International 
Financial Reporting Standards). 
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riittävän valvonnan ja tarkoituksenmukaiset toimenpiteet 

sääntöjenvastaisuuksien ja petosten estämiseksi sekä oikeudelliset toimet, 

joiden avulla tarvittaessa peritään takaisin aiheettomasti maksetut tai 

käytetyt varat. 

Tarkastajan velvollisuus 

5. Tilintarkastustuomioistuimen vastuulla on antaa tarkastuksensa perusteella 

tarkastuslausuma Euroopan parlamentille ja neuvostolle7

6. Tarkastuksessa suoritetaan toimenpiteitä, joiden avulla hankitaan 

tarkastusevidenssiä tilinpäätökseen sisältyvistä luvuista ja siinä esitettävistä 

muista tiedoista sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 

asianmukaisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tarkastajan harkintaan ja 

arvioon siitä, kuinka suuri on riski, että petoksista tai virheistä johtuen 

tilinpäätökseen sisältyy olennaisia virheellisyyksiä tai tilien perustana olevien 

toimien kohdalla on jätetty olennaisella tavalla noudattamatta Euroopan unionin 

lainsäädännön vaatimuksia. Näitä riskejä arvioidessaan tarkastaja arvioi 

sisäisiä kontrolleja, jotka ovat relevantteja tilinpäätöksen laatimisen ja sen 

oikein esittämisen kannalta, sekä valvontajärjestelmiä, joiden avulla on 

tarkoitus varmistaa tilien perustana olevien toimien laillisuus ja 

 tilinpäätöksen 

luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 

asianmukaisuudesta. Tilintarkastustuomioistuin toimittaa tarkastuksensa 

kansainvälisten tilinpäätösstandardien ja eettisten ohjeiden (IFAC) sekä 

ylimpien tarkastuselinten kansainvälisten standardien (INTOSAI) mukaisesti. 

Kyseisissä standardeissa edellytetään, että tilintarkastustuomioistuin 

suunnittelee ja toimittaa tarkastuksen siten, että sen avulla saadaan 

kohtuullinen varmuus siitä, onko keskuksen tilinpäätöksessä olennaisia 

virheellisyyksiä ja ovatko tilien perustana olevat toimet lailliset ja 

asianmukaiset. 

                                            
7 Asetus (EU) N:o 1271/2013, 107 artikla. 
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asianmukaisuus. Tämän pohjalta tarkastaja suunnittelee olosuhteisiin nähden 

tarkoituksenmukaiset tarkastustoimenpiteet. Tarkastukseen kuuluu myös 

sovellettujen tilinpäätösperiaatteiden asianmukaisuuden ja esitettyjen 

kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen yleisen 

esittämistavan arvioiminen. 

7. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että se on saanut tarpeellisen määrän 

tarkoitukseen soveltuvaa tarkastusevidenssiä tarkastuslausumansa perustaksi.  

Lausunto tilien luotettavuudesta 

8. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että keskuksen taloudellinen asema 

31. päivänä joulukuuta 2013 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna 

päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty tilinpäätöksessä kaikilta 

olennaisilta osiltaan oikein keskuksen varainhoitoa koskevien säännösten ja 

komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen mukaisesti. 

Lausunto tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta 

9. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että keskuksen 31. päivänä joulukuuta 

2013 päättyneeltä varainhoitovuodelta annetun tilinpäätöksen perustana olevat 

toimet ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset. 

10. Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta 

tilintarkastustuomioistuimen lausuntoja kyseenalaiseksi. 

AIEMPINA VUOSINA ESITETTYJEN HUOMAUTUSTEN SEURANTA 

11. Liitteessä I on yhteenveto korjaavista toimenpiteistä, jotka keskus on 

toteuttanut tilintarkastustuomioistuimen aiempina vuosina esittämien 

huomautusten perusteella. 
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Tilintarkastustuomioistuimen IV jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen 

Milan Martin CVIKLIN johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 

8. heinäkuuta 2014 pitämässään kokouksessa. 

 Tilintarkastustuomioistuimen puolesta 

 

 

 Vìtor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 presidentti 
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LIITE I 

Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta  

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautus Korjaavan toimenpiteen tilanne 

(Toteutettu / Kesken / Tekemättä / Ei relevantti) 

2011 Kohtuuttoman suuri määrärahasiirtojen määrä osastossa 2 
on vastoin talousarvion vuotuisperiaatetta.  

Toteutettu 

2011 

Merkittävä määrä talousarviosiirroista keskittyi vuoden 
loppuun1. Näitä talousarviosiirtoja ei perusteltu riittävästi, 
sillä tarpeista ei laadittu arviota. Tämä osoittaa, että 
keskuksen talousarviosuunnittelu ja toiminnan ohjelmointi on 
puutteellista. Tilanne on erittelyperiaatteen vastainen. 

Toteutettu 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautus Korjaavan toimenpiteen tilanne 

(Toteutettu / Kesken / Tekemättä / Ei relevantti) 

2012 

Keskus myöntää vuosittain avustuksia kansallisten 
kumppanien muodostamalle verkostolle2 (sopimuskohtaisen 
avustuksen suuruus vaihtelee 23 615 eurosta 
43 620 euroon). Vuonna 2012 avustusmenojen (jotka 
liittyvät lähinnä edunsaajien henkilöstökuluihin) 
kokonaismäärä oli 695 337 euroa3 eli neljä prosenttia 
kaikista toimintamenoista. Keskuksen avustuksiin 
kohdistamissa ennakkotarkastuksissa käydään 
perusteellisesti läpi avustuksensaajien esittämät 
menoilmoitukset sekä edunsaajien kanssa sopimuksen 
tehneiden ulkoisten tarkastajien taikka riippumattomien 
virkamiesten antamat lausunnot. Keskus ei kuitenkaan 
yleensä tarkasta edunsaajien ilmoittamia henkilöstökuluja 
alkuperäisten todentavien asiakirjojen perusteella. 
Jälkitarkastuksia toimitettiin tältä osin viimeksi vuonna 2009. 
Käytössä olevilla ennakkotarkastuksilla saavutetaan siis 
vain rajallinen varmuus. 

Toteutettu 

2012 

Talousarvion toteuttamisaste oli korkea: sata prosenttia 
osastoissa 1 ja 3 ja 98 prosenttia osastossa 2. Sidottuja 
määrärahoja siirrettiin seuraavalle varainhoitovuodelle 
paljon osastossa 2 (39 prosenttia eli 673 392 euroa). Tämä 
johtui kuitenkin lähinnä syistä, joihin keskus ei voinut 
vaikuttaa, kuten siitä, että Kreikan viranomaisten keskuksen 
tiloissa tekemät korjaustyöt viivästyivät. Viivästysten vuoksi 
lykkääntyivät korjaustöihin liittyvät tilojen kunnostus-, 
korjaus- ja varustelutyöt (noin 124 000 euroa) sekä 
konferenssihuoneisiin tarkoitettujen laitteistojen hankinta 
(noin 242 000 euroa). Osa siirroista seuraavalle 
varainhoitovuodelle johtui tietoteknisten laitehankintojen 
viiveistä (172 000 euroa). 

Ei relevantti 
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautus Korjaavan toimenpiteen tilanne 

(Toteutettu / Kesken / Tekemättä / Ei relevantti) 

2012 

Keskuksen johtajan rekrytoimista varten oli käynnistetty 
kaksi menettelyä (vuosina 2010 ja 2011), mutta kummankin 
ilmoitettiin päättyneen tuloksettomana4. Kolmas 
rekrytointimenettely käynnistettiin vuoden 2012 lopussa, ja 
se on yhä kesken. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että 
kahdessa ensimmäisessä rekrytointimenettelyssä 
esivalintalautakunnan jäsenet eivät allekirjoittaneet 
ilmoitusta eturistiriidattomuudesta ja että haastattelujen 
kysymykset ja niiden painotukset sekä soveltuvien 
hakijoiden luetteloon kirjaamisen edellyttämät 
vähimmäispistemäärät määritettiin vasta hakijoiden 
seulonnan jälkeen. 

Toteutettu 

1 Talousarviosiirtoja tehtiin yhteensä 77 ja niiden yhteismäärä oli 1,5 miljoonaa euroa; 67 siirtoa (1,3 miljoonaa euroa) tehtiin marras- ja 
joulukuussa 2011. 

2 Pääasiassa kansallisia virastoja ja tutkimuslaitoksia. 

3 Sisältää aiempien vuosien avustussopimuksiin liittyvät lopulliset maksut ja ennakkomaksujen selvittämisen. Vuoden 2012 
avustussopimusten osalta vuonna 2012 sovittiin ainoastaan ennakkorahoituksesta, josta ei vielä ollut aiheutunut menoja. 

4 Euroopan komissio ei nimittänyt tehtävään ketään niistä hakijoista, jotka keskuksen hallintoneuvosto ensimmäisessä 
rekrytointimenettelyssä kirjasi jatkoon päässeiden luetteloon. Toisessa rekrytointimenettelyssä esivalintalautakunta katsoi, että kukaan 
ehdotetuista hakijoista ei täyttänyt jatkoon päässeiden luetteloon kirjaamisen edellytyksiä, joten lautakunta ei esittänyt hallintoneuvostolle 
luetteloa soveltuvista hakijoista. 
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Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Thessaloniki) 

LIITE II 

Vastuualueet ja toiminta 
Perussopimuksen 
mukainen unionin 
toimivalta 

(Euroopan unionin 
toiminnasta tehty 
sopimus, 166 artiklan 
1 kohta) 

Tietojen kerääminen 

Unioni toteuttaa ammatillista koulutusta koskevaa politiikkaa, joka tukee ja täydentää 
jäsenvaltioiden toimia, pitäen täysin arvossa jäsenvaltioiden vastuuta ammatillisen 
koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä. 

Keskuksen 
toimivaltuudet 

(neuvoston asetus 
(ETY) N:o 337/75, 2 ja 
3 artikla) 

Tavoitteet 

Euroopan unionin ammatillisen koulutuksen asiantuntijakeskus, joka toimittaa poliittisille 
päätöksentekijöille, tutkijoille ja käytännössä alalla toimiville henkilöille alan kehityksestä 
tietoja, joiden pohjalta nämä voivat tehdä perustellusti päätöksiä ja toteuttaa toimia. 
Keskus avustaa Euroopan komissiota ammatillisen koulutuksen edistämisessä ja 
kehittämisessä unionin tasolla. 

Tehtävät 

– koota valikoitua aineistoa ja analysoida tietoja 

– myötävaikuttaa tutkimuksen kehittämiseen ja yhteensovittamiseen 

– hyödyntää ja levittää hyödyllisiä tietoja 

– edistää ja tukea yhteisen lähestymistavan löytämistä ammatillisen koulutuksen 
kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä 

– toimia monenlaisen ja laajan yleisön kohtaamispaikkana. 

Hallinto Hallintoneuvosto  

Kokoonpano 

Kustakin jäsenvaltiosta: 

a) yksi hallitusta edustava jäsen 

b) yksi työnantajajärjestöjä edustava jäsen 

c) yksi työntekijäjärjestöjä edustava jäsen 

kolme Euroopan komissiota edustavaa jäsentä. 

Kohdissa a), b) ja c) mainitut jäsenet nimittää neuvosto. Komissio nimittää itseään 
edustavat jäsenet. 

Hallintoneuvoston ja puheenjohtajiston kokouksiin osallistuu koordinaattoreita EU-tason 
työnantaja- ja työntekijäjärjestöistä sekä tarkkailijoita ETA-maista. 

Tehtävät 

Vahvistaa talousarvio, keskipitkän aikavälin painopistealueet (keskuksen monivuotinen 
suunnittelu) ja työohjelma. Arvioida ja analysoida vuotuinen toimintakertomus ja 
tilinpäätös. Vahvistaa lopullinen talousarvio ja henkilöstötaulukko. 

Puheenjohtajisto  

Kokoonpano 

Puheenjohtaja ja hallintoneuvoston kolme varapuheenjohtajaa, kunkin ryhmän 
koordinaattori ja yksi lisäedustaja komissiosta. 

Johtaja  

Komissio nimittää johtajan hallintoneuvoston esittämän ehdokaslistan perusteella; 
johtaja vastaa keskuksen hallinnosta ja panee täytäntöön hallintoneuvoston ja 
puheenjohtajiston päätökset. 

Sisäinen tarkastus 
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Euroopan komission sisäisen tarkastuksen osasto. 

Ulkoinen tarkastus 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin. 

Vastuuvapauden myöntävä viranomainen 

Euroopan parlamentti myöntää vastuuvapauden neuvoston suosituksesta. 

Keskuksen resurssit 
vuonna 2013 (2012) 

Lopullinen talousarvio 

18,53 (19,22) miljoonaa euroa,  

josta unionilta saatu osuus1: 97,4 % (97,6 %). 

Henkilöstö 31. joulukuuta 2013 

Henkilöstötaulukossa toimia: 100 (101). 

Täytetyt toimet: 982 (98). 

Muu henkilöstö: 

− sopimussuhteinen henkilöstö: 23 (23) 

− työkomennuksella olevat kansalliset asiantuntijat: 4 (3). 

Henkilöstö yhteensä: 125 (124) 

− operatiiviset tehtävät: 91 (90) 

− hallinnolliset tehtävät: 34 (34). 

Tuotteet ja palvelut 
vuonna 2013 (2012) 

 

Toimintapolitiikan analysointi ja siitä raportoiminen 

Keskus seuraa maakohtaista edistymistä kohti Bruggen julkilausumassa sovittuja lyhyen 
aikavälin suoritteita. Euroopan komission käyttöön laadittiin lopulliset maakatsaukset, 
joissa esitetään yhteenveto toimintapolitiikan edistymisestä jokaisessa EU:n 
jäsenvaltioissa, Norjassa ja Islannissa. Katsauksissa annetaan maakohtaiset suositukset 
eurooppalaista ohjausjaksoa varten. Keskuksen vuoden 2013 VET policy monitoring 
report -julkaisun valmistelemiseksi kohderyhmät keskustelivat ammatillisen koulutuksen 
neuvoa-antavan komitean jäsenten kanssa toimintapolitiikkojen vaikuttavuudesta. 
ReferNet-verkostoon osallistuvien kumppanien 29 maan osalta laatimat Descriptions of 
national VET systems -kuvaukset julkaistiin internetissä. Maaliskuussa järjestettyä 
ammatillisesta koulutuksesta vastaavien johtavien virkamiesten kokousta varten laadittiin 
Spotlight on VET in Ireland -selvitys. Asiakirjat Vocational education and training in 
Lithuania – Short description ja Spotlight on VET in Lithuania laadittiin puolestaan 
marraskuussa järjestettyä ammatillisesta koulutuksesta vastaavien johtavien 
virkamiesten kokousta ja puheenjohtajavaltion ammatillisesta koulutuksesta järjestämää 
konferenssia varten. Keskus julkaisi yleiskatsauksen On the way to 2020: data for 
vocational education and training.  

Yhteiset eurooppalaiset välineet, tutkinnot ja ammattipätevyys 

Keskus antoi toimintapolitiikkaa koskevaa neuvontaa ja tarjosi asiantuntemustaan 
EU-tason työryhmille tukeakseen niitä eurooppalaisten välineiden täytäntöönpanossa. 
Keskus teki tutkimuksen EQF:n (eurooppalainen tutkintojen viitekehys) tason 5 
tutkinnoista ja laati analyysin Analysis and overview of NQF level descriptors in 
European countries, joista oli välitöntä hyötyä EQF:n ja NQF:n (kansallinen tutkintojen 
viitekehys) täytäntöönpanossa. Keskus julkaisi tutkimuksen The role of qualifications in 
governing professions and occupations. Lisäksi se julkaisi katsauksen, joka koski 
ECVET-järjestelmään (ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten ja arvosanojen 
eurooppalainen siirtojärjestelmä) liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita. Europass-
sivustolla oli 20,85 miljoonaa (14,8 miljoonaa) kävijää, ja sen avulla laadittiin 
10,16 miljoonaa (8,3 miljoonaa) ansioluetteloa. Euroopan parlamentin kanssa 
järjestetyllä työpäivällisellä keskusteltiin eurooppalaisiin välineisiin liittyvistä 
saavutuksista ja haasteista. Keskus julkaisi tutkimuksen Renewing VET provision: 
Understanding feedback mechanisms between initial VET and the labour market. 
Liettuan puheenjohtajakaudella järjestettyä ammatillisen koulutuksen konferenssia 
varten laadittiin katsaus Keeping young people in (vocational) education: what works?.  

Aikuiskoulutus ja siirtymät 

Liettuan puheenjohtajakaudella järjestetyssä ammatillisen koulutuksen konferenssissa 
keskusteltiin keskuksen tekemästä tutkimuksesta Return to Work – work-based learning 
and the reintegration of unemployed adults into the labour market. Keskus julkaisi 
tutkimukset Benefits of vocational education and training in Europe for people, 
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organisations and countries ja Labour market outcomes of vocational education in 
Europe. Keskus sai päätökseen tutkimuksensa, jossa käsiteltiin epävirallisen ja 
arkioppimisen validoimista eurooppalaisissa yrityksissä. Asiaa koskeva yhteenveto 
jaettiin keskuksen ja koulutuksen ja kulttuurin pääosaston yhteisessä seminaarissa, 
jossa käynnistettiin validoinnista vuonna 2012 annettuun neuvoston suositukseen liittyvä 
seuranta. Keskus tuki eurooppalaista oppisopimusyhteenliittymää järjestämällä korkean 
tason konferenssin otsikolla Renewing vocational education and training to tackle skill 
mismatch – work-based learning and apprenticeship for all?.  

Taitojen analysointi 

Keskus tuki EU:n osaamispanoraaman (EUSP) kehittämistä. Se ottaa kokonaisvastuun 
EUSP:stä vuodesta 2014 alkaen. Keskus julkaisi osaamisen tarjontaa ja kysyntää 
Euroopan unionissa koskevan vuoden 2013 ennusteensa. Keskeisistä havainnoista 
laadittiin yhteenveto, jonka otsikkona oli Roads to recovery: three skill and labour market 
scenarios for 2025. Keskus julkaisi tutkimuksensa Quantifying skill needs in Europe – 
Occupational skills profiles: methodology and application. Lisäksi julkaistiin katsaus ja 
raportti aiheesta Skills for a low carbon Europe. Keskuksen tiedot ja analyysit 
ammattitaidon tarjonnan ja kysynnän kohtaamattomuudesta edistivät Maailman 
talousfoorumin (WEF) alaisen työllisyyttä käsittelevän Global Agenda Council (GAC) on 
Employment -ryhmän työtä. Tiedot ja analyysit esiteltiin Summit on the Global Agenda 
-huippukokouksessa Abu Dhabissa vuonna 2013.  

Keskuksen toiminnan vaikutus 

(Ulkoisessa) arvioinnissa kaudelta 2007–2012 tutkittiin, vastasiko keskuksen toiminta 
EU:n toimintapolitiikkoja, sekä selvitettiin, toimiiko keskus vaikuttavasti, mikä on sen työn 
vaikutus ja hyödyntääkö se synergiamahdollisuuksia neljän muun EU:n viraston kanssa. 
Arvioinnista ilmenevät seuraavat seikat: keskus oli erittäin hyvin onnistunut toteuttamaan 
perustamisasetuksessaan asetetut tavoitteet, ja sitä pidetään maailmanlaajuisesti 
johtavana tutkintojen viitekehysten ja osaamisen asiantuntijakeskuksena; keskuksen työ 
ei ollut päällekkäistä minkään muun EU:n, kansallisen tai kansainvälisen tason toimijan 
työn kanssa; keskuksen tuotosten ja ladattavissa olevien asiakirjojen käyttö oli 
lisääntynyt merkittävästi; keskuksen järjestämät tapahtumat olivat korkealaatuisia ja 
osallistujat olivat erittäin tyytyväisiä niihin; toiminta oli kustannustehokasta. Keskus 
käyttää tulosarviointijärjestelmää (PMS), joka helpottaa sen vaikutuksen, tehokkuuden ja 
vaikuttavuuden hallinnoimista ja arvioimista. Keskuksen havaintoja mainittiin 173 (169) 
EU-tason toimintapoliittisessa asiakirjassa. Keskuksen hallinto tuki edelleen sen 
toimintaa vaikuttavalla ja tehokkaalla tavalla. Vuonna 2013 tehty kysely vahvisti, että 
henkilöstö on tyytyväinen hallinnollisiin ja tukipalveluihin. 

Lisätietoja löytyy sivustolta www.cedefop.europa.eu (vuosikertomus ja vuotuinen 
toimintakertomus vuodelta 2013). 

1 Huom. Tähän määrään sisältyvät työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston valtuutussopimusten mukaiset 
käyttötarkoitukseensa sidotut tulot, joita oli 0,6 miljoonaa euroa vuonna 2013 (1,32 miljoonaa euroa vuonna 2012). 

2 Määrään sisältyvät tosiasiallisesti täytetyt toimet (96) sekä avoimien toimien osalta esitetyt työtarjoukset (2); lähestymistapa 
perustuu monivuotiseen henkilöstöpoliittiseen suunnitelmaan. 

Lähde: Keskuksen toimittama liite. 
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Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen 

kertomuksen. 
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