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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab rahulolu seoses asjaoluga, et kontrollikoja avalduse kohaselt on ameti 
eelarveaasta 2018 raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud seaduslikud 
ja korrektsed ning et selle finantsolukorrast 31. detsembri 2018. aasta seisuga on antud 
tõepärane pilt;

2. peab kiiduväärseks, et amet suutis täita ambitsioonikate eesmärkidega iga-aastase 
tööprogrammi väga suures ulatuses (93 %) ja ületas seatud eesmärgi, mille tulemusel oli 
eelarve täitmise määr 2018. aastal 100 % (2017. aastal 96 %); väljendab heameelt selle 
üle, et 2018. aastal tehtud sõltumatu sidusrühmade uuringu kohaselt oli sidusrühmade 
üldine rahulolu ameti tööga kõigi sidusrühmade hulgas väga suur (ligi 90 %);

3. toetab ameti tegevust tööohutust ja töötervishoidu käsitleva usaldusväärse ja asjakohase 
teabe, analüüsi ja vahendite väljatöötamisel, kogumisel ja pakkumisel, mis aitab kaasa 
liidu poliitikale edendada tervislikke ja ohutuid töökohti kogu liidus; rõhutab sellega 
seoses, kui tähtis on tagada piisavad materiaalsed ja inimressursid, mis võimaldaksid 
ametil täielikult täita oma ülesandeid, tagades üldiselt ametite eesõiguse eraõiguslike 
töövõtjate ees;

4. rõhutab, kui oluline on tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse valdkonnas 
tegutsevate ametite hea koostöö, eelkõige EU-OSHA, Eurofoundi, Cedefopi ja EIGE 
vaheline koostöö; peab tervitatavaks asjaolu, et 2018. aastal algatas EU-OSHA koos 
teiste tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi pädevusalasse 
kuuluvate ELi ametitega analüüsi selle kohta, kuidas saaks sünergiat olemasolevas 
raamistikus veelgi rohkem ära kasutada, eelkõige nii ELi ametite tulemuslikkuse 
arendamise võrgustiku raames kui ka väljaspool seda, mis võimaldab luua sünergiat 
ning vahetada ideid ja parimaid tavasid ning mille eesmärk on saavutada 
tasakaalustatum juhtimine, suurem tõhusus, väiksemad kulud ja suurem ametitevaheline 
sidusus; tunnustab sellega seoses EU-OSHA jõupingutusi uurida võimalusi ühishangete 
korraldamiseks ja raamlepingute sõlmimiseks, et ülesandeid ametite vahel paremini 
jagada; rõhutab vajadust parandada koostööd ametite ja liidu institutsioonide vahel, 
vältides selliste teenuste sisseostmist, mida nad suudavad ise pakkuda;

5. märgib, et ametile on antud oluline roll Euroopa sotsiaalõiguste samba põhimõtete 
rakendamisel, ning väljendab heameelt ameti võetud kindla kohustuse üle tagada, et 
kõigil töötajatel oleksid samad töötervishoiu ja tööohutusega seotud õigused, olenemata 
ettevõtte suurusest, lepingu liigist või töösuhtest;

6. tunnustab ameti panust võitlusse tööst põhjustatud vähktõvega ja maailma suurima 
tööohutuse ja töötervishoiu kampaania korraldamisel ning väljendab heameelt 2018. 
aastal käivitatud ja juba enam kui 30 riigis toimuva ohtlikke aineid käsitleva tervislike 
töökohtade kampaania esialgse edu üle;

7. tunnustab ameti tööd projektiga „Vähijärgne taastusravi ja tööle naasmine“, mis viidi 
2018. aastal lõpule ja mille eesmärk on anda soovitusi probleemide lahendamiseks, 
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millega vähi üleelanud puutuvad kokku pärast vähiravi lõpetamist tööle naasmisel, ning 
tööohutuse ja töötervishoiu probleemide lahendamiseks, millega nende tööandjad 
võivad kokku puutuda;

8. tunnustab ameti panust kantserogeenide ja mutageenide direktiivide läbivaatamist 
käsitlevatel nõustamiskoosolekutel ning tema kuulumist nõuanderühma, mille komisjon 
moodustas eesmärgiga luua Euroopa Tööjõuamet;

9. märgib kontrollikoja aruande põhjal kahetsusega, et II jaotises (halduskulud) kanti 
2019. aastasse üle 35 % (2017. aastal 40 %) ning III jaotises (tegevuskulud) kanti üle 
koguni 46 % (2017. aastal 40 %), mis on eelarve aastasuse põhimõttega vastuolus; 
tuletab meelde, et sellistest suurtest ülekandmistest anti teada ka 2016. ja 2017. 
eelarveaasta kohta, ning kutsub ametit üles analüüsima selle põhjuseid ja parandama 
vastavalt eelarve planeerimist; võtab teadmiseks ameti vastuse, milles täpsustatakse 
võimalust lisada ja põhjendada võimalike täiendavate IT-ostude loetelu seoses II jaotise 
ülekandmistega ning juhitakse tähelepanu sellele, et III jaotise ülekandmised on seotud 
suuremahuliste, üle kahe aasta kestvate teadusprojektide kavandamisega, et saavutada 
kasutada olevate ressurssidega suurem mõju;

10. märgib, et e-riigihangetega seoses ei olnud amet 2017. aasta lõpuks võtnud kasutusele 
ühtegi komisjoni välja töötatud IT-rakendust; märgib siiski, et parandusmeetmete 
võtmine on veel pooleli;

11. väljendab rahulolu selle üle, et siseauditi talituse auditiaruande „Tervislike töökohtade 
kampaaniad ja IT-tugi EU-OSHAs“ neljast olulisest soovitusest kolm viidi ellu ja 
siseauditi talitus luges need seejärel täidetuks, neljas aga viiakse ellu 2019. aastal;

12. väljendab rahulolu selle üle, et amet võttis 2018. aastal vastu uue tulemusnäitajate 
raamistiku, et võtta arvesse Euroopa Parlamendi tähelepanekut vajaduse kohta teha 
tulemuslikkust käsitlev teave sidusrühmadele ja üldsusele kättesaadavaks ja 
arusaadavaks; ootab huviga esimest uusi näitajaid käsitlevat aruannet, mis avaldatakse 
ameti 2019. aasta tegevusaruandes; märgib, et selle tulemusena on amet koostanud ja 
avaldanud lugejasõbralikke infograafikuid, milles on esitatud ameti tulemused peamiste 
tulemusnäitajate lõikes;

13. rõhutab, et läbipaistvus ja inimeste teadlikkus ametite olemasolust on nende 
demokraatliku vastutuse seisukohalt väga olulised; on seisukohal, et ametite ressursside 
ja andmete kasutatavus ja kasutamise lihtsus on äärmiselt tähtsad; nõuab seetõttu, et 
hinnataks, kuidas andmeid ja ressursse praegu esitatakse ja kättesaadavaks tehakse ning 
mil määral on inimestel lihtne neid tuvastada, mõista ja kasutada; tuletab meelde, et 
liikmesriigid saavad üldsuse teadlikkust selles küsimuses suurendada, töötades välja 
ulatusliku kava, mille kaudu jõuda suurema arvu liidu kodanikeni;

14. väljendab rahulolu ameti täisleppimatuse poliitikaga töökohal esineva ahistamise ja 
diskrimineerimise ja/või vägivalla suhtes ning ameti meetmetega, millega edendatakse 
töökohal ahistamise vastast poliitikat ja menetlusi, millega taunitakse sobimatut 
käitumist;

15. toetab ameti poliitikat tagada kulutõhusad ja keskkonnahoidlikud meetmed, mille 
eesmärk on vähendada ameti CO2-jalajälge töökohal avaliku hanke menetluste, kaugtöö 
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kasutamise ning e-kultuuri alase teadlikkuse ja e-kultuuri arendamise kaudu;

16. soovitab olemasolevate andmete põhjal anda Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu 
Ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2018. aasta eelarve täitmisel heakskiidu.
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