
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 

Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 

2013. finanšu gada pārskatiem 

 

 

un Centra atbildes 

 

 



2 

ADB001940LV04-14PP-CH071-14APCFIN-RAS-CEDEFOP_2013-TR.DOC 8.7.2014 

IEVADS 

1. Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (turpmāk tekstā – 

“Centrs”, arī “CEDEFOP”), kurš atrodas Salonikos, izveidoja ar Padomes 

Regulu (EEK) Nr. 337/751. Centra galvenais uzdevums ir atbalstīt 

profesionālās izglītības attīstību Savienībā. Lai sasniegtu šo mērķi, Centrs 

apkopo un izplata dokumentāciju par profesionālās izglītības sistēmām2

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA 

. 

2. Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskās revīzijas procedūras, 

darījumu tiešās pārbaudes un Centra pārraudzības un kontroles sistēmu 

galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā 

gūtie pierādījumi (atbilstīgos gadījumos) un vadības apliecinājumu analīze.  

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJA 

3. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantu 

Palāta revidēja 

a) Centra gada pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus3 un budžeta izpildes 

pārskatus4

b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. 

 par 2013. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un 

                                            
1 OV L 39, 13.2.1975., 1. lpp. 

2 Centra kompetence un darbības ir apkopotas II pielikumā, kas pievienots šim 
ziņojumam informācijai. 

3 Finanšu pārskatos ietilpst bilance, pārskats par saimnieciskās darbības rezultātu, 
naudas plūsmas tabula, tīro aktīvu izmaiņu pārskats un kopsavilkums par 
svarīgākajām grāmatvedības metodēm un citi paskaidrojumi. 

4 Tajos ietilpst budžeta izlietojuma pārskats un budžeta izlietojuma pārskata 
pielikums. 
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Vadības atbildība 

4. Vadība ir atbildīga par Centra gada pārskatu sagatavošanu un patiesu 

izklāstu, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību5

a) Vadības atbildība saistībā ar Centra gada pārskatiem ietver tādas iekšējās 

kontroles sistēmas izveidi, ieviešanu un uzturēšanu, kas ļautu sagatavot un 

patiesi izklāstīt finanšu pārskatus, kuros krāpšanas vai kļūdas dēļ nav 

sniegtas būtiski nepareizas ziņas; izraudzīties un izmantot piemērotas 

grāmatvedības metodes, pamatojoties uz grāmatvedības noteikumiem, ko 

pieņēmis Komisijas galvenais grāmatvedis

. 

6

b) Vadības atbildība saistībā ar pakārtoto darījumu likumību un pareizību un 

atbilstību pareizas finanšu pārvaldības principam nozīmē izveidot, ieviest 

un uzturēt efektīvu un lietderīgu iekšējās kontroles sistēmu, ietverot 

pienācīgu pārraudzību un piemērotus pasākumus pārkāpumu un 

krāpšanas novēršanai, kā arī, ja vajadzīgs, tiesvedību nepareizi izmaksāto 

vai izlietoto līdzekļu atgūšanai.  

; veikt konkrētajiem apstākļiem 

atbilstošas grāmatvedības aplēses. Direktors apstiprina Centra gada 

pārskatus pēc tam, kad Centra grāmatvedis tos ir sagatavojis, izmantojot 

visu pieejamo informāciju, un tiem pievienojis paskaidrojumu, kurā cita 

starpā ir apliecinājis pamatotu pārliecību par to, ka pārskati visos būtiskajos 

aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Centra finanšu stāvokli. 

                                            
5 Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1271/2013 39. un 50. pants (OV L 328, 

7.12.2013., 42. lpp.). 

6 Komisijas galvenā grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi balstās uz 
Starptautiskās Grāmatvežu federācijas pieņemtajiem starptautiskajiem publiskā 
sektora grāmatvedības standartiem (IPSAS) vai, ja nepieciešams, uz 
Starptautisko grāmatvedības standartu padomes izdotajiem starptautiskajiem 
grāmatvedības standartiem (IAS) / starptautiskajiem finanšu pārskatu 
sagatavošanas standartiem (IFRS). 
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Revidenta atbildība 

5. Palātas pienākums ir, pamatojoties uz savu revīziju, Eiropas Parlamentam 

un Padomei7

6. Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par 

pārskatos minētajām summām un sniegto informāciju un par tiem pakārtoto 

darījumu likumību un pareizību. Izraudzītās procedūras ir atkarīgas no 

revidenta profesionālā sprieduma, kurš balstās uz novērtējumu par risku, ka 

krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka 

saistībā ar pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības 

juridiskais regulējums. Novērtējot minēto risku, revidents ņem vērā iekšējās 

kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu sagatavošanu un patiesu 

izklāstu, kā arī pārraudzības un kontroles sistēmas, kuras ieviestas pakārtoto 

darījumu likumības un pareizības nodrošināšanai, un pēc tam izstrādā 

konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras. Revīzijā novērtē arī 

izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un aplēšu pamatotību, kā arī 

pārskatu vispārējo izklāstu. 

 sagatavot deklarāciju par gada pārskatu ticamību un tiem 

pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Palāta veic revīziju saskaņā ar 

Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (IFAC) starptautiskajiem revīzijas 

standartiem un ētikas kodeksiem un INTOSAI starptautiskajiem augstāko 

revīzijas iestāžu standartiem. Šie standarti uzliek Palātai pienākumu plānot un 

veikt revīziju tā, lai gūtu pamatotu pārliecību, ka Centra gada pārskatos nav 

sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un 

pareizi. 

7. Palāta uzskata, ka revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši, lai 

pamatotu tās ticamības deklarāciju.  

                                            
7 Regulas (ES) Nr. 1271/2013 107. pants. 
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Atzinums par pārskatu ticamību 

8. Palāta uzskata, ka Centra gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi 

atspoguļo Centra finanšu stāvokli 2013. gada 31. decembrī, kā arī darbības 

rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kā to nosaka 

Centra finanšu noteikumi un Komisijas galvenā grāmatveža pieņemtie 

grāmatvedības noteikumi. 

Atzinums par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību 

9. Palāta uzskata, ka 2013. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem 

pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi. 

10. Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajiem atzinumiem. 

IEPRIEKŠĒJOS GADOS FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE 

11. Pārskats par koriģējošiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas 

komentāriem, kuri formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīts I pielikumā

 

. 

 

Šo ziņojumu 2014. gada 8. jūlija sēdē Luksemburgā pieņēma Revīzijas palātas 

IV apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas loceklis Milan Martin CVIKL. 

 

 Revīzijas palātas vārdā – 

 

priekšsēdētājs 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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I PIELIKUMS 

Iepriekšējos gados formulēto komentāru pēcpārbaude  

Gads Palātas komentārs Koriģējošā pasākuma statuss 

(Ieviests / ieviešana ir sākta / ieviešana nav sākta / neattiecas) 

2011 Tik liels pārnesumu līmenis II sadaļā ir pretrunā budžeta 
gada pārskata principam.  

Ieviests 

2011 

Tika veikti daudzi budžeta pārvietojumi, kas galvenokārt 
koncentrējās gada beigās1. Šo budžeta pārvietojumu 
pamatojums bija nepietiekams, jo nebija veiktas vajadzību 
aplēses. Šāds stāvoklis liecina par nepilnībām budžeta 
plānošanā un ir pretrunā budžeta specifikācijas principam. 

Ieviests 

2012 

Centrs ik gadu piešķir dotācijas dalībvalstu partneru tīklam2 
(dotācijas katram nolīgumam svārstās robežās no 
23 615 EUR līdz 43 620 EUR). Dotāciju izdevumi (kas 
galvenokārt saistīti ar saņēmēju personāla izmaksām) 
2012. gadā bija 695 337 EUR3 jeb 4 % no kopējiem 
pamatdarbības izdevumiem. Centra veiktās ex ante dotāciju 
pārbaudes ietver dotāciju saņēmēju iesniegto izmaksu 
deklarāciju visaptverošas dokumentārās pārbaudes un 
saņēmēju nolīgto ārējo revidentu sagatavoto apliecinājumu 
pārbaudi vai neatkarīgu valsts amatpersonu sniegto 
apliecinājumu pārbaudi. Centrs tomēr parasti nepārbauda 
saņēmēju deklarētās personāla izmaksas, pamatojoties uz 
sākotnējiem apliecinošajiem dokumentiem. Attiecīgās 
ex post pārbaudes pēdējo reizi veica 2009. gadā. Tādējādi 
ex ante pārbaudes sniedz tikai ierobežotu pārliecību. 

Ieviests 
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Gads Palātas komentārs Koriģējošā pasākuma statuss 

(Ieviests / ieviešana ir sākta / ieviešana nav sākta / neattiecas) 

2012 

Budžeta izpildes līmenis bija augsts – 100 % I un III sadaļā 
un 98 % II sadaļā. Kaut arī pārnesumi apropriācijām, par 
kurām uzņemtas saistības, bija augsti II sadaļā – 39 % 
(673 392 EUR) –, to galvenokārt izraisīja iemesli, ko Centrs 
nespēja ietekmēt, piemēram, kavējumi Centra telpu 
remontdarbos, kurus veica Grieķijas iestādes. Tāpēc bija 
jāatliek attiecīgā telpu uzturēšana, remonts un aprīkošana 
(aptuveni 124 000 EUR), kā arī kavējās Centra konferenču 
telpu iekārtu iepirkums (aptuveni 242 000 EUR). Daļa no 
pārnesumiem ir saistīta ar kavējumiem IT iekārtu iepirkumā 
(aptuveni 172 000 EUR). 

Neattiecas 

2012 

Centrs 2010. un 2011. gadā uzsāka divas darbā 
pieņemšanas procedūras nākamā direktora amata vietas 
aizpildīšanai, un tās abas pasludināja par nesekmīgām4. 
Trešo darbā pieņemšanas procedūru sāka 2012. gada 
beigās, un tā joprojām turpinās. Pirmajās divās darbā 
pieņemšanas procedūrās Palāta konstatēja, ka 
priekšatlases komisijas locekļi neparakstīja deklarācijas par 
interešu konflikta neesamību un ka jautājumus intervijām un 
to svērto vērtību, kā arī minimālo punktu skaitu, kāds 
jāiegūst, lai kandidātus iekļautu piemērotāko kandidātu 
sarakstā, sagatavoja pēc kandidātu skrīninga. 

Ieviests 

1 Kopumā veica 77 budžeta pārvietojumus par 1,5 miljoniem EUR, no kuriem 67 pārvietojumi (1,3 miljoni EUR) tika veikti 2011. gada 
novembrī un decembrī. 

2 Galvenokārt dalībvalstu aģentūras un pētniecības institūti. 

3 Izriet no galīgajiem maksājumiem un priekšfinansējuma maksājumu noskaidrošanas saistībā ar iepriekšējo gadu dotāciju nolīgumiem. 
Saistībā ar 2012. gada dotāciju nolīgumiem 2012. gadā tika veikti tikai priekšfinansējuma maksājumi, kas vēl netika uzskaitīti par 
izdevumiem. 
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4 Pirmajā darbā pieņemšanas procedūrā Eiropas Komisija neiecēla nevienu no Centra Administratīvās padomes sagatavotajā kandidātu 
sarakstā iekļautajiem kandidātiem. Otrajā darbā pieņemšanas procedūrā priekšatlases komisija uzskatīja, ka neviens no ierosinātajiem 
kandidātiem neatbilst prasībām, lai būtu iekļaujams piemērotāko kandidātu sarakstā, un neiesniedza Administratīvajai padomei piemēroto 
kandidātu sarakstu. 
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Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Saloniki) 

II PIELIKUMS 

Kompetence un darbības 
Savienības 
kompetence saskaņā 
ar Līgumu 

(Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 
166. panta 1. punkts) 

Informācijas vākšana 

Savienība īsteno arodmācību politiku, kas atbalsta un papildina dalībvalstu rīcību, pilnīgi 
respektējot dalībvalstu atbildību par arodmācību saturu un organizāciju. 

Centra kompetence 

(Regulas (EEK) 
Nr. 337/75 2. un 
3. pants) 

Mērķi 

Kā Eiropas Savienības izziņas centrs profesionālās izglītības un mācību jautājumos 
Centrs sniedz informāciju politisko lēmumu pieņēmējiem, pētniekiem un profesionāļiem, 
lai radītu labāku izpratni par pašreizējām tendencēm un dotu viņiem iespēju pieņemt 
pamatotākus lēmumus turpmākai rīcībai. Centrs palīdz Eiropas Komisijai sekmēt un 
attīstīt profesionālās mācības un izglītību Savienības līmenī. 

Uzdevumi 

– Kārtot attiecīgu dokumentāciju un analizēt datus. 

– Dot ieguldījumu izpētes attīstībā un koordinācijā. 

– Izmantot un izplatīt noderīgu informāciju. 

– Veicināt un atbalstīt saskaņotu pieeju profesionālās izglītības attīstībai. 

– Nodrošināt tikšanās vietu visām ieinteresētajām personām. 

Pārvaldība Administratīvā padome  

Sastāvs 

Katrai dalībvalstij: 

a) viens valdības pārstāvis; 

b) viens darba devēju organizāciju pārstāvis; 

c) viens darba ņēmēju organizāciju pārstāvis. 

Eiropas Komisiju pārstāv trīs locekļi. 

Locekļus, kas minēti a), b) un c) apakšpunktā, ieceļ Padome. Komisija ieceļ locekļus, kuri 
to pārstāvēs. 

Koordinatori no darba devēju un darba ņēmēju organizācijām Eiropas līmenī un 
EEZ valstu novērotāji arī apmeklē Administratīvās padomes un Biroja sēdes. 

Pienākumi 

Pieņemt budžetu, vidēja termiņa prioritātes (Centra daudzgadu plānošana) un darba 
programmu un vērtēt un analizēt gada darbības pārskatu un gada pārskatus. Pieņemt 
galīgo budžetu un apstiprināt štatu sarakstu. 

Birojs  

Sastāvs 

Administratīvās padomes priekšsēdētājs un trīs priekšsēdētāja vietnieki, viens 
koordinators no katras grupas un viens papildu pārstāvis no Komisijas. 

Direktors  

Ieceļ Komisija no kandidātu saraksta, ko iesniegusi Administratīvā padome; atbild par 
Centra ikdienas administratīvo vadību un īsteno Administratīvās padomes un Biroja 
lēmumus. 

Iekšējā revīzija 

Eiropas Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IRD) 



2 

ADB001940LV04-14PP-CH071-14APCFIN-RAS-CEDEFOP_2013-TR.DOC 8.7.2014 

Ārējā revīzija 

Eiropas Revīzijas palāta 

Budžeta izpildes apstiprinātājiestāde 

Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma 

Centram pieejamie 
resursi 2013. gadā 
(2012. g.) 

Galīgais budžets 

18,53 (19,22) miljoni EUR  

Savienības ieguldījums1: 97,4 % (97,6 %) 

Darbinieku skaits 2013. gada 31. decembrī 

Amata vietas štatu sarakstā: 100 (101) 

Aizpildītās amata vietas: 982 (98) 

Pārējie darbinieki: 

− līgumdarbinieki: 23 (23) 

− norīkotie valstu eksperti: 4 (3) 

Kopējais darbinieku skaits: 125 (124) 

− pamatdarbībām: 91 (90) 

− administrācijā: 34 (34) 

Produkti un 
pakalpojumi 
2013. gadā 
(2012. g.) 

 

Politikas analīze un ziņojumu sagatavošana 

Cedefop uzrauga valstu virzību uz Briges paziņojumā pieņemto īstermiņa mērķu 
sasniegšanu. Dalībvalstu dokumenti, kuros apkopota politikas gaita, tika pabeigti visām 
ES dalībvalstīm, Norvēģijai un Islandei un tika nosūtīti Eiropas Komisijai, kura katrai 
valstij sagatavo īpašus ieteikumus Eiropas pusgadam. Lai sagatavotu Cedefop 
2014. gada profesionālās izglītības un apmācības politikas uzraudzības ziņojumu, darba 
grupas kopā ar Arodmācību padomdevējas komitejas dalībniekiem apsprieda izraudzīto 
stratēģiju efektivitāti. Tiešsaistē tika publicēti ReferNet partneru sagatavotie valstu 
profesionālās izglītības un apmācības sistēmu apraksti 29 valstīm. Profesionālās 
izglītības ģenerāldirektoru marta sanāksmei tika sagatavots apskats par profesionālo 
izglītību un apmācību Īrijā. Profesionālā izglītība un apmācība Lietuvā – īss apskats un 
apraksts par profesionālo izglītību un apmācību Lietuvā tika sagatavots profesionālās 
izglītības ģenerāldirektoru novembra sanāksmei un Prezidentūras konferencei par 
profesionālo izglītību un apmācību. Cedefop publikācija “Ceļā uz 2020. gadu: dati par 
profesionālo izglītību un apmācību”.  

Kopēji Eiropas instrumenti, kvalifikācijas un mācību rezultāti 

Atbalstot ES instrumentu īstenošanu, Cedefop sniedza konsultācijas un specializētas 
zināšanas ES līmeņa darba grupām. Cedefop pētījums par kvalifikācijām Eiropas 
kvalifikāciju sistēmas (EQF) 5. līmenī un Centra sagatavotā analīze un apskats par 
valstu kvalifikāciju sistēmu (NQF) līmeņa deskriptoriem Eiropas valstīs deva tiešu 
ieguldījumu EQF/NQF īstenošanā. Tika publicēts Cedefop pētījums "Kvalifikāciju ietekme 
uz profesijām un nodarbošanos". Sagatavots informatīvs paziņojums par 
ECVET priekšrocībām un grūtībām. Europass tīmekļa vietnē reģistrēti 20,85 miljoni 
apmeklējumu (14,8 miljoni) un tiešsaistē izveidoti 10,16 miljoni (8,3 miljoni) CV. Lietišķās 
vakariņās ar Eiropas Parlamentu apspriesti sasniegumi un grūtības saistībā ar Eiropas 
instrumentiem. Publicēts Cedefop pētījums "Atjaunojot profesionālās izglītības un 
apmācības sniegšanu: izpratne par atgriezeniskās saiknes mehānismiem starp 
sākotnējo profesionālo izglītību un apmācību un darba tirgu". Informatīvs paziņojums 
"Jaunu cilvēku noturēšana profesionālajā izglītībā: kas strādā?" tika sagatavots Lietuvas 
Prezidentūras konferencei par profesionālo izglītību un apmācību.  

Pieaugušo izglītība un pāreja 

Lietuvas Prezidentūras konferencē par profesionālo izglītību un apmācību tika apspriests 
Cedefop pētījums "Atgriešanās darbā – uz darbu balstītas mācības un pieaugušo 
bezdarbnieku reintegrācija darba tirgū". Publicēti Cedefop pētījumi "Ieguvumi, ko 
profesionālā izglītība un apmācība Eiropā sniedz cilvēkiem, organizācijām un valstīm" un 
"Profesionālās izglītības rezultāti Eiropas darba tirgū". Pabeigts Cedefop pētījums par 
neformālo un ikdienējo mācīšanos Eiropas uzņēmumos un kopsavilkums izplatīts 
Cedefop un Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta kopīgajā seminārā, kas iezīmē 
sākumu pēcpārbaudei par to, kā izpildīts Padomes 2012. gada ieteikums par šādas 
mācīšanās atzīšanu. Lai atbalstītu Eiropas Māceklību aliansi, Cedefop organizēja augsta 
līmeņa konferenci par "Profesionālās izglītības un apmācības atjaunošanu, lai risinātu 
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prasmju neatbilstību – uz darbu balstītas mācības un māceklība visiem?".  

Prasmju analīze 

Cedefop atbalstīja ES prasmju panorāmas (EUSP) izstrādi, un, sākot no 2014. gada, 
uzņemsies par to pilnu atbildību. Cedefop sagatavoja 2013. gada prognozes par prasmju 
piedāvājumu un pieprasījumu Eiropas Savienībā. Galvenie secinājumi ir apkopoti 
dokumentā "Ceļš uz atlabšanu: trīs prasmju un darba tirgus scenāriji 2025. gadam". 
Publicēts Cedefop pētījums "Kvantificētas prasmju vajadzības Eiropā – profesionālo 
prasmju profili: metodoloģija un piemērošana". Izdots informatīvs paziņojums un 
publikācija "Prasmes, kas vajadzīgas Eiropai ar zemām oglekļa emisijām". Cedefop dati 
un analīze par prasmju neatbilstību deva ieguldījumu darbā, ko veic Pasaules 
Ekonomikas foruma Pasaules darba kārtības padome (Global Agenda Council) 
nodarbinātības jautājumos, un tika prezentēti samitā, kas par 2013. gada pasaules darba 
kārtību notika Abū Dabī.  

Centra ietekme 

Cedefop (ārējā) novērtējumā par 2007.–2012. gada periodu tika pārbaudīts, vai Centra 
darbs ir bijis saskanīgs ar Eiropas politikas virzieniem, tika vērtēta tā lietderība un 
ietekme, kā arī tā sinerģija ar četrām citām ES aģentūrām. Vērtējumā norādīts, ka 
Cedefop ļoti sekmīgi īstenojis savas izveides regulas mērķus un tas atzīts par vadošu 
pasaules mēroga centru specializētām zināšanām par kvalifikāciju sistēmām un 
prasmēm; Cedefop darbs nedublējas ne ar vienas citas struktūras darbu Eiropas, valstu 
vai starptautiskā līmenī; ir ievērojami palielinājusies tā darba rezultātu un lejupielāžu 
popularitāte; tā rīkotie pasākumi bijuši ļoti kvalitatīvi un dalībnieku apmierinātības 
līmenis – ļoti augsts; darbības bijušas rentablas. Cedefop izmanto darba rezultātu 
mērīšanas sistēmu (PMS), kas palīdz tam pārvaldīt un vērtēt tā ietekmi, lietderību un 
efektivitāti. Cedefop konstatējumi ir citēti 173 (169) ES līmeņa politikas dokumentos. 
Cedefop vadība turpina atbalstīt pasākumus efektīvi un lietderīgi. Darbinieku aptauja 
2013. gadā apstiprināja darbinieku apmierinātību ar vadības un atbalsta dienestiem. 

Plašāku informāciju skatīt Centra vietnē www.cedefop.europa.eu (Gada pārskats un 
2013. gada darbības pārskats). 

1 Piezīme. Ietver ar Nodarbinātības ĢD deleģēšanas nolīgumiem piešķirtos ieņēmumus, kas 2013. gadā bija 0,6 miljoni EUR 
(1,32 miljoni EUR 2012. gadā). 

2 Iekļautas faktiski aizpildītās amata vietas (96) un darba piedāvājumi (2) uz vakantajām amata vietām (saskaņā ar Daudzgadu 
personāla politikas plāna pieeju). 

Avots: Pielikumu ir sagatavojis Centrs. 
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Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs ņem vērā Palātas ziņojumu. 
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