
AD\1197003FI.docx PE642.930v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

2019/2071(DEC)

23.1.2020

LAUSUNTO
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusviraston (EU-OSHA) talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018
(2019/2071(DEC))

Valmistelija: Tomáš Zdechovský



PE642.930v02-00 2/7 AD\1197003FI.docx

FI

PA_NonLeg



AD\1197003FI.docx 3/7 PE642.930v02-00

FI

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 2018 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet olivat lailliset 
ja sääntöjenmukaiset ja että viraston taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 2018 on 
annettu oikeat ja riittävät tiedot;

2. pitää myönteisenä, että virasto saavutti erittäin korkean 93 prosentin toteutusasteen 
kunnianhimoisessa työohjelmassaan ja ylitti asetetun tavoitteen, mikä johti siihen, että 
talousarvion toteutusaste oli 100 prosenttia vuonna 2018 (96 prosenttia vuonna 2017); 
pitää myönteisenä, että 2018 toteutetun riippumattoman sidosryhmätutkimuksen 
mukaan kaikki sidosryhmät ovat yleisesti ottaen erittäin tyytyväisiä viraston työhön 
(noin 90 prosenttia);

3. tukee viraston toimia, joilla kehitetään, kerätään ja tarjotaan työterveyttä ja 
työturvallisuutta koskevia luotettavia ja merkityksellisiä tietoja, analyysejä ja välineitä, 
joilla edistetään terveellisten ja turvallisten työpaikkojen luomiseen kaikkialla unionissa 
pyrkivää unionin politiikkaa; painottaa tässä yhteydessä, että on tärkeää varmistaa 
riittävät aineelliset ja henkilöresurssit, joiden turvin virasto voi hoitaa täysimääräisesti 
tehtävänsä, ja varmistaa samalla yleensäkin virastojen ensisijaisuus suhteessa yksityisiin 
toimeksisaajiin;

4. korostaa työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden alalla toimivien virastojen hyvän 
yhteistyön merkitystä ja etenkin yhteistyötä, jota virasto tekee  Eurofoundin, Cedefopin 
ja EIGEn kanssa; suhtautuu myönteisesti siihen, että virasto käynnisti vuonna 2018 
yhdessä muiden työllisyyden pääosaston toimialaan kuuluvien EU:n virastojen kanssa 
analyysin siitä, miten synergioita voitaisiin hyödyntää paremmin nykyisissä puitteissa, 
erityisesti EU:n virastojen toiminnan kehittämisverkoston puitteissa sekä sen 
ulkopuolella siten, että mahdollistetaan synergioiden luominen ja ideoiden ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtaminen ja pyritään tasapainottamaan hallinnointia, parantamaan 
tehokkuutta, vähentämään kustannuksia ja lisäämään virastojen keskinäistä 
yhdenmukaisuutta; arvostaa tässä yhteydessä viraston pyrkimyksiä tarkastella yhteisiä 
hankintoja ja puitesopimuksia tehtävien jakamiseksi paremmin virastojen kesken; 
korostaa, että virastojen ja unionin toimielinten välistä yhteistyötä on parannettava ja 
vältettävä ulkoistamasta palveluja, joita ne voivat tarjota;

5. panee merkille, että virastolle on annettu tärkeä rooli Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilarissa vahvistettujen periaatteiden täytäntöönpanossa, ja suhtautuu myönteisesti sen 
vahvaan sitoumukseen varmistaa, että kaikilla työntekijöillä on samat työterveyttä ja -
turvallisuutta koskevat oikeudet yrityksen koosta, työsopimuksen tyypistä tai 
työsuhteesta riippumatta;

6. panee merkille viraston panoksen työperäisen syövän torjuntaan ja maailman 
suurimman työterveys- ja työturvallisuuskampanjan toteuttamiseen ja panee 
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tyytyväisenä merkille vuonna 2018 käynnistetyn ja jo yli 30 maassa käynnissä olevan 
”Terveellinen työ – vaaralliset aineet” -kampanjan alkuvaiheen menestyksen;

7. panee tyytyväisenä merkille viraston työn ”Kuntoutus ja työhönpaluu syövän jälkeen” 
-hankkeessa, joka saatiin päätökseen vuonna 2018 ja jonka tavoitteena oli antaa 
suosituksia siitä kuinka voidaan puuttua vaikeuksiin, joita syövästä selvinneet kohtaavat 
palatessaan työhön syöpähoitojen jälkeen, ja työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyviin 
haasteisiin, joita heidän työnantajansa voivat kohdata;

8. arvostaa viraston panosta karsinogeenejä ja mutageenejä koskevien direktiivien 
tarkistamista käsittelevissä kuulemiskokouksissa ja sen jäsenyyttä neuvoa-antavassa 
ryhmässä, jonka komissio on perustanut Euroopan työviranomaisen perustamista varten;

9. pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan osaston 2 
(hallintomenot) määrärahasiirrot vuodelle 2019 olivat 35 prosenttia (2017: 40 
prosenttia) ja että osaston 3 (toimintamenot) määrärahasiirrot olivat jopa 46 prosenttia 
(2017: 40 prosenttia), mikä oli vastoin talousarvion vuotuisperiaatetta; palauttaa mieliin, 
että näin suuria määrärahasiirtoja ilmoitettiin myös varainhoitovuosilta 2016 ja 2017, ja 
kehottaa virastoa analysoimaan taustalla olevia syitä ja parantamaan 
talousarviosuunnittelua vastaavasti; panee merkille viraston vastauksen, jossa mainittiin 
mahdollisuus esittää perusteltu luettelo mahdollisista tietoteknisistä lisähankinnoista 
osaston 2 määrärahasiirtojen yhteydessä, ja kiinnitettiin huomiota suunniteltuihin 
siirtoihin, jotka koskevat kahden vuoden aikana käynnissä olevien laajamittaisten 
tutkimushankkeiden ohjelmasuunnittelua osastossa 3, jotta käytettävissä olevilla 
resursseilla saadaan aikaan suurempi vaikutus;

10. toteaa sähköisen hankintamenettelyn osalta, että virasto ei ollut ottanut mitään 
komission kehittämistä IT-välineistä käyttöön vuoden 2017 loppuun mennessä; toteaa 
kuitenkin, että korjaavat toimet ovat yhä käynnissä;

11. on tyytyväinen siihen, että neljästä tärkeästä suosituksesta, jotka annettiin Terveellinen 
työ -kampanjoita ja IT-tukea virastossa koskevan sisäisen tarkastuksen 
tarkastuskertomuksen tuloksena, kolme pantiin täytäntöön ja hyväksyttiin sen jälkeen, 
kun sisäinen tarkastus oli päättänyt asian käsittelyn, kun taas neljäs suositus pantaisiin 
täytäntöön vuonna 2019;

12. panee tyytyväisenä merkille, että virasto hyväksyi vuonna 2018 uuden 
tulosindikaattorikehyksen ottaakseen huomioon parlamentin huomautuksen, jonka 
mukaan tuloksellisuustietojen on oltava sidosryhmien ja suuren yleisön saatavilla ja 
luettavissa; odottaa mielenkiinnolla uusia indikaattoreita koskevaa ensimmäistä 
kertomusta, joka on saatavilla viraston vuotuisessa toimintakertomuksessa 2019; panee 
merkille, että virasto on näin ollen tuottanut ja julkaissut lukijaystävällistä 
infografiikkaa, jossa raportoidaan sen keskeisten tulosindikaattoreiden tuloksista;

13. korostaa, että avoimuus ja kansalaisten tietoisuus virastojen olemassaolosta ovat 
keskeisiä tekijöitä virastojen demokraattisen vastuuvelvollisuuden kannalta; pitää 
ensiarvoisen tärkeänä virastojen resurssien ja tietojen käytettävyyttä ja 
helppokäyttöisyyttä; kehottaa siksi arvioimaan, miten tietoja ja resursseja esitellään tällä 
hetkellä ja miten niitä asetetaan saataville sekä missä määrin ne ovat kansalaisten 
mielestä helposti yksilöitävissä, tunnistettavissa ja käytettävissä; muistuttaa, että 
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jäsenvaltiot voivat lisätä kansalaisten tietoisuutta tältä osin laatimalla kattavan 
suunnitelman yhä useamman unionin kansalaisen tavoittamiseksi;

14. ilmaisee tyytyväisyytensä häirintää ja syrjintää ja/tai väkivaltaa työpaikalla koskevaan 
viraston nollatoleranssipolitiikkaan ja sen toimiin, joilla edistetään työpaikkahäirinnän 
vastaisia toimintaperiaatteita ja menettelyjä ja tuomitaan epäasiallinen käytös;

15. tukee viraston toimintatapoja, joilla varmistetaan kustannustehokkaat ja 
ympäristöystävälliset toimenpiteet sen hiilijalanjäljen pienentämiseksi työpaikalla sen 
julkisten hankintamenettelyjen sekä etätyön ja digitaalisen kulttuurin tuntemuksen ja 
kehittämisen avulla;

16. suosittelee käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusviraston pääjohtajalle myönnetään vastuuvapaus viraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018.
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