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FORSLAG
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:
1.

udtrykker sin tilfredshed med, at Revisionsrettens har erklæret, at de transaktioner, der
ligger til grund for agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2017, er lovlige og formelt
rigtige, og at regnskabet giver et retvisende billede af agenturets finansielle stilling pr.
31. december 2017;

2.

støtter agenturets aktiviteter og analyse om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen,
som bidrager til EU's politik henblik på at fremme sunde og sikre arbejdspladser i hele
Unionen, og understreger i denne forbindelse, at det er vigtigt at sikre tilstrækkelige
personalemæssige og finansielle ressourcer, således at agenturet kan udføre sine
opgaver;

3.

værdsætter agenturets vedvarende støtte til små og mellemstore virksomheder og
mikrovirksomheder i form af praktiske værktøjer og retningslinjer, der sætter dem i
stand til at overholde arbejdsmiljølovgivningen; glæder sig over færdiggørelsen af
projektet "Sunde arbejdspladser for alle aldre", der fremmer sikre og sunde vilkår
gennem hele arbejdslivet;

4.

glæder sig over, at agenturet iværksatte sit første e-udbud med succes i november 2018;

5.

glæder sig over, at agenturet modtog Den Europæiske Ombudsmands pris for god
forvaltning inden for kategorien "Excellence in citizen/customer focused services
delivery" som følge af agenturets innovative projekt, der har til formål at lette
oversættelsesstyringen af flersprogede websteder i samarbejde med Den Europæiske
Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og Oversættelsescentret for Den
Europæiske Unions Organer (CdT);

6.

beklager, at fremførslerne under afsnit II (administrationsudgifter) og afsnit III
(aktionsudgifter) var omfattende med 40 % for hvert afsnit, hvilket ikke er i
overensstemmelse med budgetprincippet om etårighed; bemærker, at Revisionsretten i
sin beretning ikke fandt beviser for, at disse fremførsler vedrørte udgifter, der var
planlagt i løbet af budgetlægningsprocessen; minder om, at der også blev foretaget
omfattende fremførsler i tidligere år, og opfordrer agenturet til uden yderligere
forsinkelse at indføre opdelte budgetbevillinger for bedre at afspejle operationernes
flerårige karakter; anerkender dog, at agenturet overvejer muligheden for at vedtage en
model med opdelte bevillinger til dets aktionsudgifter i den nærmeste fremtid;

7.

glæder sig over agenturets stærke forpligtelse til at forebygge chikane med vedtagelsen
af en politik til beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af psykisk og
seksuel chikane; bemærker, at agenturet vedtog modelafgørelsen om retningslinjerne for
whistleblowing i november 2018;

8.

bemærker, at agenturet har forelagt Europa-Parlamentet resultaterne af en foreløbig
analyse af konsekvenserne af brexit i overensstemmelse med Europa-Kommissionens
anmodning og desuden har oprettet en intern brexit-taskforce til at indkredse

AD\1174261DA.docx

3/6

PE629.762v03-00

DA

problematikker og overvåge fremskridt i forbindelse med brexit-forhandlingerne;
9.

glæder sig over agenturets stærke engagement til at sikre, at alle arbejdstagere nyder
godt af de samme rettigheder med hensyn til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen
uanset virksomhedens størrelse, kontrakttype eller ansættelsesforholdet;

10.

bemærker, at Revisionsretten anbefaler at styrke regnskabsførerens uafhængighed ved
at lade vedkommende rapportere direkte til agenturets direktør (administrativt) og
bestyrelse (funktionelt), selv om regnskabsføreren ifølge agenturet i praksis rapporterer
direkte til direktøren; anerkender, at agenturet som svar på denne anbefaling fra
Revisionsretten er i færd med at udarbejde en afgørelse om, at bestyrelsen skal
outsource stillingen som regnskabsfører til GD BUDG; opfordrer agenturet til at styrke
regnskabsførerens uafhængighed ved at lade ham rapportere direkte til agenturets
direktør og bestyrelse;

11.

opfordrer agenturet til at anvende den nye oprettelsesforordning som en mulighed for
yderligere at styrke regnskabsførerens uafhængighed;

12.

fremhæver vigtigheden af et godt samarbejde mellem de agenturer, der arbejder på
områderne beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, og
navnlig samarbejdet mellem agenturet, Eurofound, Cedefop og EIGE;

13.

anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at direktøren for Det Europæiske
Arbejdsmiljøagentur meddeles decharge for gennemførelsen af agenturets budget for
regnskabsåret 2017.
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OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG
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