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1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

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

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston lopullisen 
tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2018,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista 
varainhoitovuonna 2018 sekä virastojen vastaukset1,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan 
lausuman2 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon 18. helmikuuta 2020 annetun neuvoston suosituksen varainhoitovuoden 
2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle 
(05761/2020 – C9-0038/2020),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20123 ja 
erityisesti sen 208 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) 
N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) 
N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10464 ja erityisesti sen 
70 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan työturvallisuus- ja työterveysjärjestön perustamisesta 
18. heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/945 ja erityisesti sen 
14 artiklan,

 – ottaa huomioon Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) 
perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94 kumoamisesta 16. tammikuuta 

1 EUVL C 417,11.12.2019, s. 1.
2 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
3 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1.
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2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1266 ja 
erityisesti sen 16 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon 
puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 
N:o 1271/20137 ja erityisesti sen 108 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin 
perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon 
puiteasetuksesta 18. joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 
2019/7158 ja erityisesti sen 105 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0033/2020),

1. myöntää Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtajalle vastuuvapauden 
viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018;

2. esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan 
päätöslauselman Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtajalle, neuvostolle, 
komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

6 EUVL L 30, 31.1.2019, s. 58.
7 EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
8 EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1.



RR\1200132FI.docx 5/18 PE639.867v02-00

FI

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2018 tilien 
päättämisestä
(2019/2071(DEC))

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston lopullisen 
tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2018,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen EU:n virastoista 
varainhoitovuonna 2018 sekä virastojen vastaukset1,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2018 koskevan 
lausuman2 tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

– ottaa huomioon 18. helmikuuta 2020 annetun neuvoston suosituksen varainhoitovuoden 
2018 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle 
(05761/2020 – C9-0038/2020),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 
neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/20123 ja 
erityisesti sen 208 artiklan,

– ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, 
asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) 
N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) 
N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/10464 ja erityisesti sen 
70 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan työturvallisuus- ja työterveysjärjestön perustamisesta 
18. heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/945 ja erityisesti sen 
14 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) 
perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94 kumoamisesta 16. tammikuuta 

1 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
2 EUVL C 417, 11.12.2019, s. 1.
3 EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
4 EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.
5 EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1.
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2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1266 ja 
erityisesti sen 16 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon 
puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 
1271/20137 ja erityisesti sen 108 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
2018/1046 70 artiklassa tarkoitettuja, SEUT-sopimuksen ja Euratomin 
perustamissopimuksen nojalla perustettuja elimiä koskevasta varainhoidon 
puiteasetuksesta 18. joulukuuta 2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 
2019/7158 ja erityisesti sen 105 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0033/2020),

1. hyväksyy Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2018 tilien 
päättämisen;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja 
tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä (L-sarja).

6 EUVL L 30, 31.1.2019, s. 58.
7 EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.
8 EUVL L 122, 10.5.2019, s. 1.
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3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden 
myöntämisestä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018
(2019/2071(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 100 artiklan ja liitteen V,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon,

– ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A9-0033/2020),

A. toteaa, että Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston tulo- ja menotaulukon1 
mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 oli 15 425 700 euroa eli 
1,47 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017; toteaa, että viraston talousarvio 
rahoitetaan pääasiassa unionin talousarviosta;

B. ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan keskuksen 
tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2018 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että 
keskuksen tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja 
sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto 

1. panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2018 toteutetun talousarvion 
seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,58 prosenttia eli 3,55 prosenttia 
korkeampi kuin vuonna 2017; panee huolestuneena merkille, että maksumäärärahojen 
käyttöaste oli 67,81 prosenttia, mikä merkitsee 4,42 prosentin vähennystä vuoteen 2017 
verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

2. toteaa viraston käyttävän tiettyjä keskeisiä tulosindikaattoreita, joilla se mittaa 
toimintansa tuloksellisuutta ja parantaa talousarviohallintoaan; toteaa myös, että virasto 
otti vuonna 2018 käyttöön uuden tulosindikaattoreita koskevan kehyksen; panee 
merkille, että virasto aloitti vuonna 2019 yhdessä Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiön (Eurofound), Euroopan ammatillisen koulutuksen 
kehittämiskeskuksen (Cedefop) ja Euroopan koulutussäätiön kanssa 
hallintoindikaattorien menetelmän uudelleentarkastelun mahdollista yhtenäistämistä 
varten; kehottaa virastoa tarkastelemaan tarkemmin mahdollisuuksia 
toimielintenväliseen yhteistyöhön ja parhaiden käytäntöjen valtavirtaistamiseen; 

1 EUVL C 120, 29.3.2019, s. 192.
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3. toteaa, että vuosien 2014–2020 monivuotista strategista ohjelmaa on jatkettu vuoteen 
2023 asti; arvostaa viraston edistymistä strategisten tavoitteidensa saavuttamisessa ja 
toteaa, että tavoitteet ovat yhdenmukaiset unionin työterveyttä ja -turvallisuutta 
koskevien laajempien poliittisten tavoitteiden kanssa; toteaa lisäksi, että virasto on 
toteuttanut 93 prosenttia vuosittaisesta työohjelmastaan;

4. panee tyytyväisenä merkille, että virasto käynnisti vuonna 2018 toimintansa 
”laaja-alainen ennakointi” jälkiarvioinnin; katsoo, että tämän arvioinnin tuloksista on 
erityistä hyötyä uudella ennakointijaksolla sekä työterveyttä ja -turvallisuutta ja 
digitalisaatiota koskevassa Terveellinen työ -kampanjassa 2022–2024/5; kehottaa 
virastoa tarkastelemaan edelleen mahdollisia tapoja jakaa tehtäviä muiden virastojen 
kanssa korostaen erityisesti resurssien jakamista päällekkäisissä tehtävissä 
samantyyppisiä tehtäviä hoitavien virastojen kanssa;

5. panee tyytyväisenä merkille, että virasto jakaa ennakoivasti tehtäviä muiden virastojen 
kanssa esimerkiksi turvallisuuden, tilojen hallinnan ja pankkipalvelujen alalla ja että se 
osallistui Eurofoundin järjestämään arviointia ja sidosryhmien palautepalveluja 
koskevaan toimielintenväliseen tarjouskilpailuun;

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

11. 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;

Henkilöstöpolitiikka

12. panee merkille, että 31. joulukuuta 2018 henkilöstötaulukosta oli täytettynä 
100 prosenttia, sillä 40 toimeen unionin talousarviossa hyväksytyistä 40 toimesta oli 
nimitetty väliaikainen toimihenkilö (verrattuna 40 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2017); 
panee merkille, että vuonna 2018 virastossa työskenteli lisäksi 25 sopimussuhteista 
toimihenkilöä;

13. huomauttaa, että tarvitaan lisätoimenpiteitä, jotta sukupuolten tasa-arvo saavutetaan 
ylimmässä johdossa (3 miestä ja 1 nainen) ja hallintoneuvostossa (jäsenistä 42 miestä ja 
35 naista);

14. panee merkille, että virastolla on työntekijöiden ihmisarvon suojelua ja häirinnän 
ehkäisemistä koskevat toimintaperiaatteet; toteaa, että vuonna 2016 käynnistetyn ja 
vuonna 2017 päätökseen saatetun häirintätutkinnan jälkeen virasto on ottanut käyttöön 
useita tällaista riskiä pienentäviä toimia, erityisesti säännölliset tiedotustilaisuudet 
henkilöstölle sekä neuvonta- ja häirintäyhdyshenkilöiden verkoston perustaminen;

Hankinta

15. panee merkille, että virasto on aloittanut hankintamenettelyjen digitalisoinnin ja otti 
marraskuussa 2018 käyttöön sähköiset hankintamenettelyt käynnistämällä ensimmäisen 
sähköisen tarjouskilpailunsa ja on vuonna 2019 alkanut käyttää sähköisten 
hankintamenettelyjen kokonaisuuden uutta moduulia, tarjousten sähköistä 
toimittamisjärjestelmää; panee merkille myös, että virasto aikoo tutkia vuosien 2019 ja 
2020 aikana sähköisten hankintamenettelyjen koko kokonaisuuden laajempaa käyttöä;

16. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuimen todettua kertomuksessaan, että virasto 
teki vuosiksi 2014–2017 tietoteknisten konsulttipalvelujen tarjoamista koskevan 
puitesopimuksen, jonka mukaisesti hinnat vahvistettiin hankkeisiin käytetyn ajan 
perusteella eivätkä ne liittyneet tuloksiin, ja että virastolla oli vain vähäiset 
mahdollisuudet valvoa sopimusta, virasto on noudattanut tilintarkastustuomioistuimelta 
saamiaan neuvoja nykyisiin tieto- ja viestintätekniikkaa ja konsultointeja koskeviin 
puitesopimuksiinsa käyttämällä tarpeen mukaan Quoted Time and Means 
-erityissopimuksia;
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Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

17. panee merkille viraston nykyiset toimet ja jatkuvat pyrkimykset avoimuuden sekä 
eturistiriitojen ennaltaehkäisyn ja hallinnan varmistamiseksi; panee lisäksi merkille, että 
virasto on hyväksynyt sekä väärinkäytösten paljastamista koskevan mallipäätöksen, 
jolle komissio antoi ennakkohyväksynnän vuonna 2018, että vastaavasti vuonna 2019 
viranhoitoon kuulumatonta toimintaa ja ulkopuolisia toimeksiantoja sekä 
ammattitoiminnan harjoittamista Euroopan unionin palvelussuhteen päättymisen jälkeen 
koskevan komission päätöksen; 

Sisäinen valvonta 

18. toteaa, että virasto valmistelee toimintasuunnitelmaa käsitelläkseen eräitä mahdollisesti 
parannusta vaativia osa-alueita, jotka nostettiin esiin komission sisäisen tarkastuksen 
vuonna 2018 julkaisemassa kertomuksessa Terveellinen työ -kampanjoista ja IT-tuesta 
virastossa (Healthy Workplaces Campaigns and IT support in EU-OSHA); panee tässä 
yhteydessä merkille, että sisäinen tarkastus antoi neljä suositusta, joista yksikään ei ollut 
kriittinen tai erittäin tärkeä, ja että vuoden 2018 lopussa sisäinen tarkastus oli päättänyt 
näistä kolmen suosituksen käsittelyn ja neljättä ollaan saamassa päätökseen vuoden 
2019 kuluessa;

19. toteaa, että komissio teetti vuonna 2018 työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden 
pääosaston alaisuudessa toimivia EU:n virastoja (Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusvirasto, Eurofound, Cedefop ja Euroopan koulutussäätiö) koskevan 
ulkoisen arvioinnin, jossa arvioitiin viraston relevanssia, vaikuttavuutta, tehokkuutta, 
johdonmukaisuutta ja EU:n tason lisäarvoa; panee merkille, että sidosryhmiltä saatu 
palaute kokonaisuudessaan vahvisti viraston kyvyn vastata kumppaneiden ja välittäjien 
yleisiin ja erityisiin tarpeisiin sekä lähes yksimielisen näkemyksen siitä, että viraston 
viestintä-, verkostoitumis- ja sidosryhmien aktivointitoimet ovat hyvin vaikuttavia, 
tehokkaita ja johdonmukaisia; 

20. kehottaa virastoa asettamaan tavoitteeksi tutkimustulostensa levittämisen yleisölle ja 
yleisön tavoittamisen sosiaalisen median ja muiden tiedotusvälineiden kautta;

21. panee merkille, että vuoden 2017 lopussa annetun Euroopan sosiaalisten oikeuksien 
pilaria koskevan julistuksen myötä virasto sai merkittävän roolin julistuksen 
periaatteiden täytäntöönpanossa;

Muita huomautuksia

22. panee merkille, että virasto on analysoinut todennäköiset vaikutukset, joita Yhdistyneen 
kuningaskunnan päätös erota unionista aiheuttaa sen organisaatioon, toimintoihin ja 
tileihin, ja että kaikista viraston keskeisistä toiminnoista on tehty perusteellinen 
analyysi; panee merkille myös, että analyysin tulosten mukaan brexit vaikuttaa viraston 
toimintoihin vain vähän riippumatta siitä, mikä on Yhdistyneen kuningaskunnan ja 
unionin tulevan sopimuksen tyyppi; 

o

o     o



RR\1200132FI.docx 11/18 PE639.867v02-00

FI

23. viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, 
luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, 
varainhoidosta ja sen valvonnasta … maaliskuuta 2020 antamaansa päätöslauselmaan2.

2 Hyväksytyt tekstit, P9_TA-PROV(2020)0000.
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TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

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

Valmistelija: Tomáš Zdechovský

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 
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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 
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, 
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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 
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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