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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion 
valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen ilmoitukseen, jonka mukaan viraston 
varainhoitovuodelta 2017 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat lailliset ja 
sääntöjenmukaiset ja että viraston taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 2017 on 
annettu oikeat ja riittävät tiedot;

2. tukee viraston toimintaa ja arviointeja työterveyden ja -turvallisuuden alalla ja katsoo, 
että niillä myötävaikutetaan EU:n toimintapolitiikkaan, jolla pyritään edistämään 
terveellisiä ja turvallisia työpaikkoja kaikkialla unionissa, ja katsoo, että on tärkeää 
varmistaa, että virastolla on riittävä henkilöstö ja riittävät taloudelliset resurssit 
tehtäviensä hoitamiseksi;

3. arvostaa viraston jatkuvaa tukea keskisuurille sekä pienille ja mikroyrityksille 
käytännön välineiden ja ohjeiden muodossa, joiden avulla ne voivat noudattaa 
työterveyttä ja -turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä; panee tyytyväisenä merkille, että 
hanke ”Terveellinen työ elämän eri vaiheissa”, jolla edistetään turvallisia ja terveellisiä 
työoloja koko työuran ajan, on saatu päätökseen;

4. panee tyytyväisenä merkille, että virasto käynnisti menestyksekkäästi ensimmäisen 
sähköisen tarjouskilpailun marraskuussa 2018;

5. panee tyytyväisenä merkille, että virasto sai Euroopan oikeusasiamiehen hyvän 
hallintotavan palkinnon kansalaisille/asiakkaille suunnattujen palveluiden kategoriassa 
innovatiivisesta hankkeesta, joka helpottaa monikielisten verkkosivustojen hallintaa, 
yhdessä Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ja Euroopan unionin 
elinten käännöskeskuksen (CdT) kanssa;

6. pitää valitettavana, että seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettyjen määrärahojen osuus 
oli suuri osastossa 2 (hallintomenot) ja osastossa 3 (toimintamenot), sillä molempien 
osastojen määrärahoista siirrettiin 40 prosenttia, mikä on vastoin talousarvion 
vuotuisperiaatetta; panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin ei havainnut 
kertomuksessaan todisteita siitä, että siirrot liittyisivät budjetointiprosessin yhteydessä 
suunniteltuihin menoihin; palauttaa mieliin, että tällaisia suuria siirtoja on tehty myös 
aiempina vuosina, ja kehottaa virastoa ottamaan viipymättä käyttöön jaksotetut 
määrärahat, koska tällä tavoin otettaisiin paremmin huomioon toimien monivuotinen 
luonne; panee kuitenkin merkille, että virasto harkitsee mahdollisuutta ottaa 
lähitulevaisuudessa käyttöön jaksotetut määrärahat toimintamenojaan varten;

7. panee tyytyväisenä merkille, että virasto on vahvasti sitoutunut häirinnän ehkäisemiseen 
hyväksymällä toimintaperiaatteet ihmisarvon suojelemiseksi ja työpaikkakiusaamisen ja 
seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi; panee merkille, että virasto hyväksyi 
mallipäätöksen suuntaviivat väärinkäytösten paljastajista marraskuussa 2018;

8. toteaa, että virasto on toimittanut Euroopan parlamentille brexitin vaikutuksista tehdyn 
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alustavan analyysin tulokset Euroopan komission pyynnön mukaisesti ja että se on 
lisäksi perustanut sisäisen brexit-työryhmän, jonka tehtävänä on tunnistaa huolenaiheita 
ja seurata brexit-neuvottelujen edistymistä;

9. panee tyytyväisenä merkille, että virasto on vahvasti sitoutunut varmistamaan, että 
kaikilla työntekijöillä on samat työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat oikeudet 
yrityksen koosta, sopimustyypistä tai työsuhteesta riippumatta;

10. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin kannustaa virastoa vahvistamaan 
tilinpitäjän riippumattomuutta antamalla hänelle vastuu raportoida suoraan viraston 
johtajalle (hallinnollinen raportointivastuu) ja hallintoneuvostolle (toiminnallinen 
raportointivastuu), vaikka viraston mukaan tilinpitäjä raportoi käytännössä suoraan 
johtajalle; toteaa, että vastauksena tähän tilintarkastustuomioistuimen suositukseen 
virasto valmistelee parhaillaan päätöstä, jonka mukaan hallintoneuvosto ulkoistaa 
tilinpitäjän tehtävän budjettipääosastolle; kehottaa virastoa vahvistamaan tilinpitäjän 
riippumattomuutta antamalla hänelle vastuu raportoida suoraan viraston johtajalle ja 
hallintoneuvostolle;

11. kehottaa virastoa käyttämään uutta perustamisasetusta mahdollisuutena lisätä 
tilinpitäjän riippumattomuutta entisestään;

12. korostaa työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden alalla toimivien virastojen hyvän 
yhteistyön merkitystä ja etenkin Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston, 
Eurofoundin, Cedefopin ja EIGEn yhteistyötä;

13. suosittelee käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusviraston johtajalle myönnetään vastuuvapaus viraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017.
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