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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att revisionsrätten förklarat att de 
transaktioner som ligger till grund för byråns årliga räkenskaper för budgetåret 2017 är 
lagliga och korrekta och att dess finansiella ställning per den 31 december 2017 återges 
på ett rättvisande sätt.

2. Europaparlamentet stöder byråns verksamhet och analyser avseende hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen som bidrar till utformningen av EU:s politik i syfte att främja 
hälsosamma och säkra arbetsplatser i hela unionen, och betonar i detta sammanhang att 
det är viktigt att se till att det finns tillräckligt med personal och ekonomiska resurser så 
att byrån kan utföra sina uppgifter.

3. Europaparlamentet uppskattar byråns varaktiga stöd till medelstora, små företag och 
mikroföretag, i form av praktiska verktyg och riktlinjer som gör det möjligt för dem att 
efterleva arbetsmiljölagstiftningen. Parlamentet välkomnar slutförandet av projektet ”En 
sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet” som främjar säkra och sunda 
förhållanden under hela arbetslivet.

4. Europaparlamentet välkomnar att byrån med framgång lanserade sin första e-
upphandling i november 2018.

5. Europaparlamentet gläder sig över att byrån tilldelades Europeiska ombudsmannens 
utmärkelse för utmärkt offentlig förvaltning när det gäller tillhandahållande av 
medborgar- och kundinriktade tjänster, som ett resultat av dess innovativa projekt för att 
underlätta hanteringen av översättningarna för flerspråkiga webbplatser, i samarbete 
med Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och 
Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT).

6. Europaparlamentet beklagar att andelen gjorda åtaganden som fördes över till följande 
budgetår var stor inom avdelning II (administrativa utgifter) och avdelning III 
(driftsutgifter), närmare bestämt 40 % i bägge fallen, vilket strider mot principen om 
budgetens ettårighet. Parlamentet noterar att revisionsrätten i sin rapport inte fann några 
belägg för att dessa överföringar skulle ha varit kopplade till planerade utgifter under 
budgetprocessen. Parlamentet påminner om att sådana stora överföringar också förekom 
under tidigare år, och uppmanar byrån att utan ytterligare dröjsmål införa 
differentierade budgetanslag för att bättre återspegla verksamhetens fleråriga karaktär. 
Parlamentet konstaterar dock att byrån överväger möjligheten att inom en snar framtid 
anta modellen för differentierade anslag för sina driftsutgifter.

7. Europaparlamentet välkomnar byråns beslutsamma engagemang för att förebygga 
trakasserier genom att anta policyn för skydd för enskildas värdighet och förebyggande 
av mobbning och sexuella trakasserier. Parlamentet noterar att byrån antog 
modellbeslutet om riktlinjer för visselblåsning i november 2018.

8. Europaparlamentet noterar att byrån tillhandahöll Europaparlamentet resultaten av en 
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preliminär analys av konsekvenserna av brexit, i enlighet med kommissionens begäran, 
och har dessutom inrättat en intern brexitarbetsgrupp för att identifiera frågor och 
övervaka framstegen i brexitförhandlingarna.

9. Europaparlamentet välkomnar byråns beslutsamma åtagande att se till att alla 
arbetstagare åtnjuter samma rättigheter i fråga om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, 
oavsett företagets storlek och oavsett typ av anställningskontrakt eller 
anställningsförhållande.

10. Europaparlamentet noterar att revisionsrätten ger byrån rådet att stärka 
räkenskapsförarens oberoende genom att han eller hon görs direkt ansvarig inför byråns 
direktör (administrativt) och styrelse (funktionellt), även om räkenskapsföraren enligt 
byrån i praktiken rapporterar direkt till direktören. Parlamentet konstaterar att byrån, 
som ett svar på denna rekommendation från revisionsrätten, håller på att utarbeta ett 
beslut om att styrelsen ska lägga ut befattningen som räkenskapsförare på entreprenad 
till GD Budget. Byrån uppmanas att stärka räkenskapsförarens oberoende genom att 
göra denne direkt ansvarig inför byråns direktör och styrelse.

11. Europaparlamentet uppmanar byrån att använda den nya inrättandeförordningen som en 
möjlighet att ytterligare stärka räkenskapsförarens oberoende ställning.

12. Europaparlamentet betonar vikten av ett gott samarbete mellan de byråer som arbetar 
med sysselsättningsfrågor, sociala frågor och social inkludering, och särskilt samarbetet 
mellan EU-Osha, Eurofound, Cedefop och Europeiska jämställdhetsinstitutet.

13. Europaparlamentet rekommenderar på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga 
att den verkställande direktören för Europeiska arbetsmiljöbyrån beviljas ansvarsfrihet 
för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2017.
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INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande 23.1.2019

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

42
2
1

Slutomröstning: närvarande ledamöter Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael 
Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, 
Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean 
Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, 
Javi López, Thomas Mann, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-
Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek 
Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, 
Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Jana 
Žitňanská

Slutomröstning: närvarande suppleanter Georges Bach, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard 
Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António 
Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Slutomröstning: närvarande suppleanter 
(art. 200.2)

Angélique Delahaye, Monika Smolková



PE629.762v03-00 6/6 AD\1174261SV.docx

SV

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

42 +

ALDE Mircea Diaconu, Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana 
Toom

ECR Amjad Bashir, Arne Gericke, Czesław Hoc, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

GUE/NGL Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE Georges Bach, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, 
Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas 
Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba 
Sógor, Romana Tomc

S&D Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex 
Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio 
Zanonato

VERTS/ALE Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

2 -

ENF Christelle Lechevalier

NI Lampros Fountoulis

1 0

EFDD Laura Agea

Teckenförklaring:
+ : Ja-röster
- : Nej-röster
0 : Nedlagda röster


	1174261SV.docx

