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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. giver udtryk for sin tilfredshed med, at Revisionsretten har erklæret, at de transaktioner, 
der ligger til grund for agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2018, er lovlige og 
formelt rigtige, og at regnskabet giver et retvisende billede af agenturets finansielle 
stilling pr. 31. december 2018;

2. roser den meget høje gennemførelsesrate på 93 % for agenturets ambitiøse 
arbejdsprogram, dvs. over det fastsatte mål, som resulterede i en 
budgetgennemførelsesgrad på 100 % i 2018 sammenlignet med 96 % i 2017; glæder sig 
over, at interessenternes generelle tilfredshed med agenturets arbejde på tværs af alle 
interessentgrupper er meget høj (ca. 90 %) ifølge en uafhængig interessentundersøgelse, 
som blev gennemført i 2018;

3. bakker op om agenturets aktiviteter med hensyn til at udvikle, indsamle og levere 
pålidelige og relevante oplysninger, analyser og værktøjer vedrørende sikkerhed og 
sundhed på arbejdspladsen, som bidrager til Unionens politik med sigte på at fremme 
sunde og sikre arbejdspladser i hele Unionen; understreger i denne forbindelse 
vigtigheden af at sikre tilstrækkelige materielle og menneskelige ressourcer, som gør 
det muligt for agenturet at udføre sine opgaver fuldt ud, samtidig med at agenturerne 
generelt sikres forrang fremfor private kontrahenter;

4. fremhæver vigtigheden af et godt samarbejde mellem de agenturer, der arbejder inden 
for områderne beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, 
og navnlig samarbejdet mellem EU-OSHA, Eurofound, Cedefop og EIGE; glæder sig 
over, at EU-OSHA i 2018 sammen med de øvrige EU-agenturer under GD for 
Beskæftigelse igangsatte en analyse af, hvordan man i højere grad kan udnytte synergier 
inden for de eksisterende rammer, navnlig inden og uden for rammerne af EU-
agenturernes netværk for resultatudvikling, som gør det muligt at skabe synergier og 
udveksle idéer og bedste praksis og tilstræbe at opnå en mere afbalanceret forvaltning, 
forbedret effektivitet, færre omkostninger og øget sammenhæng mellem dem; glæder 
sig i denne forbindelse over EU-OSHA's indsats for at undersøge mulighederne for 
fælles udbud og rammekontrakter med henblik på en bedre opgavedeling agenturerne 
imellem; understreger nødvendigheden af at forbedre samarbejdet mellem agenturerne 
og EU-institutionerne og undgå eksternalisering af tjenesteydelser, som de kan levere;

5. bemærker, at agenturet har fået tildelt en vigtig rolle i gennemførelsen af de principper, 
der er forankret i den europæiske søjle for sociale rettigheder, og glæder sig over dets 
stærke engagement i at sikre, at alle arbejdstagere har de samme arbejdsmiljømæssige 
og sundhedsmæssige rettigheder uanset virksomhedens størrelse, kontrakttype eller 
ansættelsesforhold;

6. anerkender agenturets bidrag til kampen mod erhvervsrelateret kræft og til at drive 
verdens største kampagne for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og glæder sig 
over den indledende succes med arbejdsmiljøkampagnen om farlige stoffer ("Healthy 
Workplaces Campaign on Dangerous Substances"), som blev lanceret i 2018 og allerede 
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kører i over 30 lande;

7. glæder sig over agenturets arbejde med projektet om rehabilitering og tilbagevenden til 
arbejdspladsen efter kræftsygdom, som blev afsluttet i 2018, med det formål at komme 
med anbefalinger til, hvordan man kan løse de problemer, som folk, der har overlevet 
kræft, står over for, når de vender tilbage til arbejdspladsen efter at have afsluttet 
kræftbehandlingen, og de arbejdsmiljømæssige og sundhedsmæssige udfordringer, som 
deres arbejdsgivere kan komme ud for;

8. påskønner agenturets bidrag til høringsmøderne om revisionen af direktiverne om 
kræftfremkaldende stoffer og mutagener og påskønner, at det er medlem af den 
rådgivende gruppe, der er nedsat af Kommissionen med henblik på oprettelse af en 
europæisk arbejdsmarkedsmyndighed;

9. noterer sig med beklagelse i Revisionsrettens beretning, at fremførslerne til 2019 for 
afsnit II (administrationsudgifter) var på 35 % (2017: 40 %), mens de for afsnit III 
(aktionsudgifter) var helt oppe på 46 % (2017: 40 %), hvilket var i strid med princippet 
om budgettets etårighed; minder om, at der også blev indberettet så store fremførsler for 
regnskabsårene 2016 og 2017, og opfordrer agenturet til at analysere de underliggende 
årsager og forbedre budgetplanlægningen i overensstemmelse hermed; noterer sig 
agenturets svar, der angiver muligheden for at tilføje og begrunde en liste over 
potentielle ekstra IT-indkøb for så vidt angår fremførslerne under afsnit II og påpeger 
den planlagte karakter af fremførsler i forbindelse med programmeringen af store 
forskningsprojekter, der løber over to år, for afsnit III, således at de tildelte midler får 
større effekt;

10. bemærker, at agenturet, for så vidt angår e-udbud, ved udgangen af 2017 endnu ikke 
havde indført nogen af de IT-værktøjer, Kommissionen havde udviklet; bemærker 
imidlertid, at de korrigerende foranstaltninger fortsat er i gang;

11. udtrykker tilfredshed med, at tre ud af de fire vigtige anbefalinger, der blev fremsat som 
følge af IAS' revisionsrapport om "Et sikkert og sundt arbejdsmiljø og IT-støtte i EU-
OSHA", blev gennemført og efterfølgende godkendt som afsluttet af IAS, mens den 
fjerde ville blive gennemført i 2019;

12. giver udtryk for tilfredshed med, at agenturet i 2018 indførte nye rammer for 
resultatindikatorer for at tage hensyn til Parlamentets bemærkning om behovet for at 
gøre oplysninger om resultater tilgængelige og læsbare for interessenterne og den brede 
offentlighed; afventer med interesse den første rapport om de nye indikatorer, som vil 
foreligge i agenturets årlige aktivitetsrapport for 2019; bemærker, at agenturet som 
følge heraf har udarbejdet og offentliggjort læservenlig infografik om resultaterne af 
sine centrale resultatindikatorer;

13. fremhæver, at gennemsigtighed og borgernes bevidsthed om agenturernes eksistens er 
afgørende for deres demokratiske ansvarlighed; mener, at anvendeligheden og 
brugervenligheden af agenturets ressourcer og data er af afgørende betydning; opfordrer 
derfor til, at der foretages en vurdering af, hvordan dataene og ressourcerne på 
nuværende tidpunkt præsenteres og stilles til rådighed, og af hvor let borgerne kan 
finde, genkende og bruge dem; minder om, at medlemsstaterne kan øge den offentlige 
bevidsthed i denne henseende ved at udarbejde en omfattende plan for at nå ud til flere 
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EU-borgere;

14. giver udtryk for sin tilfredshed med agenturets politik om nultolerance over for chikane 
og forskelsbehandling og/eller vold på arbejdspladsen og dets foranstaltninger til 
fremme af politikken og procedurerne for bekæmpelse af chikane på arbejdspladsen, 
som fordømmer upassende adfærd;

15. støtter agenturets politikker med henblik på at sikre omkostningseffektive og 
miljøvenlige foranstaltninger til at reducere sit CO2-fodaftryk på arbejdspladsen gennem 
sine offentlige udbudsprocedurer og gennemførelsen af telearbejde samt kendskabet til 
og udviklingen af e-kultur;

16. anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at den administrerende direktør 
for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur meddeles decharge for gennemførelsen af 
agenturets budget for regnskabsåret 2018.
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