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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab rahulolu seoses asjaoluga, et kontrollikoja avalduse kohaselt on agentuuri 
eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud seaduslikud 
ja korrektsed ning et selle finantsolukorrast 31. detsembri 2017. aasta seisuga on antud 
tõepärane pilt;

2. toetab agentuuri tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas tehtavat tööd ja analüüse, mis 
aitavad kaasa ELi poliitikale, mille eesmärk on edendada kogu liidus tervislikke ja 
ohutuid töökohti, ning rõhutab sellega seoses, kui oluline on tagada agentuuri 
ülesannete täitmiseks vajalik personal ja rahalised vahendid;

3. tunnustab agentuuri jätkuvat toetust mikro-, väikestele ja keskmise suurusega 
ettevõtjatele antavate praktiliste abivahendite ja suuniste näol, et neil oleks võimalik 
järgida töötervishoiu ja tööohutuse alaseid õigusakte; väljendab heameelt projekti 
„Tervislikud töökohad sõltumata east“ lõpuleviimise üle, millega edendatakse ohutuid 
ja tervislikke tingimusi kogu tööelu jooksul;

4. tunneb heameelt asjaolu üle, et agentuur alustas novembris 2018 oma esimese e-
hankega;

5. väljendab heameelt, et agentuur sai Euroopa Ombudsmani hea juhtimistava auhinna 
kodanikele/klientidele mõeldud teenuste osutamise tipptaseme kategoorias tänu 
uuenduslikule projektile, millega hõlbustatakse koostöös Euroopa Liidu 
Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) ja Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskusega (CdT) 
mitmekeelsete veebisaitide tõlkimise haldamist;

6. peab kahetsusväärseks, et kõrge oli nii 2. jaotise (halduskulud) kui ka 3. jaotise 
(tegevuskulud) ülekandmiste määr (mõlemal 40 %), mis on vastuolus eelarve aastasuse 
põhimõttega; märgib, et kontrollikoda ei leidnud oma aruandes tõendeid selle kohta, et 
need ülekandmised oleksid olnud seotud eelarve koostamise ajal kavandatud kuludega; 
tuletab meelde, et ülekandmiste määr oli nii kõrge ka varasematel aastatel, ning kutsub 
agentuuri üles võtma pikema viivituseta kasutusele liigendatud eelarveassigneeringud, 
et kajastada paremini tegevuse mitmeaastast iseloomu; tunnistab siiski, et agentuur 
kaalub võimalust võtta lähitulevikus oma tegevuskulude jaoks kasutusele liigendatud 
assigneeringute mudel;

7. tunneb heameelt asjaolu üle, et agentuur on tõsiselt pühendunud ahistamise 
ennetamisele ning on sellel eesmärgil võtnud vastu inimväärikuse kaitset ning 
psühholoogilise ja seksuaalse ahistamise ennetamist käsitleva poliitika; märgib, et 
agentuur võttis 2018. aasta novembris vastu näidisotsuse suunised rikkumisest teatamise 
kohta;

8. märgib, et agentuur esitas Euroopa Parlamendile Brexiti mõju esialgse analüüsi 
tulemused, nagu Euroopa Komisjon nõudis, ning on lisaks loonud ametisisese Brexiti 
rakkerühma, et määrata kindlaks Brexiti läbirääkimiste küsimused ja jälgida nende 
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edenemist;

9. väljendab heameelt agentuuri võetud kindla kohustuse üle tagada, et kõigil töötajatel 
oleksid samad töötervishoiu ja tööohutuse õigused, olenemata ettevõtte suurusest, 
lepingu liigist või töösuhtest;

10. märgib, et kontrollikoda soovitab suurendada peaarvepidaja sõltumatust nii, et ta alluks 
otse agentuuri direktorile (haldusülesanded) ja haldusnõukogule (põhitegevus), kuigi 
agentuuri väitel annabki peaarvepidaja tegelikkuses aru otse direktorile; tunnistab, et 
selle kontrollikoja soovituse kohaselt valmistab agentuur praegu ette otsust, mille 
kohaselt delegeerib nõukogu peaarvepidaja ülesanded allhanke korras komisjoni eelarve 
peadirektoraadile; nõuab, et agentuur suurendaks pearaamatupidaja sõltumatust, viies ta 
agentuuri direktori ja nõukogu otsealluvusse;

11. kutsub ametit üles kasutama uue asutamismäärusega seoses võimalust suurendada 
peaarvepidaja sõltumatust veel rohkem;

12. rõhutab, kui oluline on tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse valdkonnas 
tegutsevate ametite hea koostöö, eelkõige agentuuri, Eurofoundi, Cedefopi ja EIGE 
vaheline koostöö;

13. soovitab olemasolevate andmete põhjal anda Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu 
Agentuuri tegevdirektori tegevusele agentuuri 2017. aasta eelarve täitmisel heakskiidu.
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