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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Commissie 
begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. spreekt zijn tevredenheid uit over het feit dat de Rekenkamer heeft verklaard dat de 
onderliggende verrichtingen bij de jaarrekening van het Agentschap voor het 
begrotingsjaar 2017 wettig en regelmatig zijn en dat de financiële situatie van het 
Agentschap per 31 december 2017 correct is weergegeven;

2. ondersteunt de activiteiten en analyses van het Agentschap op het gebied van veiligheid 
en gezondheid op het werk, die bijdragen tot de beleidsvorming van de EU ter 
bevordering van gezonde en veilige werkplekken in de hele Unie, en beklemtoont met 
het oog hierop dat het belangrijk dat het Agentschap over voldoende personele en 
financiële middelen beschikt om zijn taken uit te voeren;

3. waardeert de permanente ondersteuning door het Agentschap van middelgrote, kleine en 
micro-ondernemingen in de vorm van praktische instrumenten en richtsnoeren, teneinde 
ze in staat te stellen zich aan de wetgeving inzake veiligheid en gezondheid op het werk 
te houden; verwelkomt de afronding van het project "Gezonde werkplekken voor alle 
leeftijden", gericht op het bevorderen van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden 
gedurende het hele werkzame leven;

4. is er verheugd over dat het Agentschap in november 2018 zijn eerste succesvolle e-
inschrijving heeft gehouden;

5. juicht het toe dat het Agentschap de prijs van de Europese Ombudsman voor goed 
bestuur heeft gekregen in de categorie "Excellence in citizen/customer focused services 
delivery" voor het innovatieve project ter facilitering van het beheer van vertaling van 
meertalige websites, in samenwerking met het Bureau voor intellectuele eigendom van 
de Europese Unie (EUIPO) en het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie 
(CdT);

6. betreurt dat de overdrachten voor titel II (administratieve uitgaven) en titel III 
(operationele uitgaven) hoog waren, namelijk 40 % voor iedere titel, wat in strijd is met 
het begrotingsbeginsel van jaarperiodiciteit; merkt op dat de Rekenkamer geen bewijs 
heeft gevonden dat deze overdrachten verband hielden met uitgaven die tijdens het 
begrotingsproces waren gepland; herinnert eraan dat dergelijke omvangrijke 
overdrachten ook in eerdere jaren hebben plaatsgevonden en dringt er bij het 
Agentschap op aan onverwijld gesplitste begrotingskredieten in te voeren om het 
meerjarige karakter van de activiteiten beter weer te geven; onderkent evenwel dat het 
Agentschap erover nadenkt in de nabije toekomst te kiezen voor het model van 
gedifferentieerde kredieten voor zijn operationele uitgaven;

7. is ingenomen met het feit dat het Agentschap er sterk aan hecht intimidatie te 
voorkomen door beleid vast te stellen inzake de bescherming van de waardigheid van de 
persoon en het voorkomen van psychologische en seksuele intimidatie; merkt op dat het 
Agentschap in november 2018 het modelbesluit inzake richtsnoeren voor 
klokkenluiders heeft goedgekeurd;
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8. merkt op dat het Agentschap het Europees Parlement de resultaten van een voorlopige 
analyse van de impact van de brexit heeft doen toekomen, zoals gevraagd door de 
Europese Commissie, en daarnaast een interne task force brexit heeft opgericht om de 
brexit-onderhandelingen en de daarin geboekte vooruitgang te volgen;

9. juicht het toe dat het Agentschap zich er krachtig voor blijft inzetten dat alle
werknemers, ongeacht de omvang van de onderneming, het soort arbeidsovereenkomst 
of de soort arbeidsbetrekking, dezelfde rechten inzake gezondheid en veiligheid op het 
werk hebben;

10. merkt op dat de Rekenkamer adviseert om de onafhankelijkheid van de rekenplichtige 
te vergroten door hem/haar direct verantwoording te laten afleggen aan de directeur van 
het Agentschap (administratief) en aan de raad van bestuur (operationeel), hoewel de 
rekenplichtige volgens het Agentschap in de praktijk alleen direct verslag uitbrengt aan 
de directeur; onderkent dat het Agentschap in reactie op deze aanbeveling van de 
Rekenkamer op dit moment een besluit voor de raad van bestuur voorbereidt om de 
positie van rekenplichtige bij DG BUDG onder te brengen; verzoekt het Agentschap om 
de onafhankelijkheid van de rekenplichtige te versterken door hem rechtstreeks 
verantwoording te laten afleggen aan de directeur en de raad van bestuur van het 
Agentschap;

11. dringt er bij het Agentschap op aan gebruik te maken van de nieuwe 
oprichtingsverordening om de onafhankelijkheid van de rekenplichtige verder te 
vergroten;

12. beklemtoont het belang van goede samenwerking tussen de agentschappen op het 
gebied van werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, en in het bijzonder tussen het 
Agentschap, Eurofound, Cedefop en EIGE;

13. beveelt op grond van de beschikbare feiten aan de uitvoerend directeur van het 
Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk kwijting te 
verlenen voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het 
begrotingsjaar 2017.
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