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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Commissie 
begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. spreekt zijn tevredenheid uit over het feit dat de Rekenkamer heeft verklaard dat de 
onderliggende verrichtingen bij de jaarrekening van het Agentschap voor het 
begrotingsjaar 2018 wettig en regelmatig zijn en dat de financiële situatie van het 
Agentschap per 31 december 2018 correct is weergegeven;

2. is verheugd over het zeer hoge uitvoeringspercentage van het ambitieuze 
werkprogramma van het Agentschap van 93 %, hoger dan het vastgestelde streefcijfer, 
wat heeft geleid tot een uitvoeringspercentage van de begroting van 100 % in 2018 (in 
vergelijking met 96 % in 2017); is ingenomen met het feit dat volgens een 
onafhankelijke enquête die in 2018 werd uitgevoerd onder belanghebbenden de 
algemene tevredenheid in alle groepen van belanghebbenden over de werkzaamheden 
van het Agentschap zeer hoog is (ongeveer 90 %);

3. steunt de activiteiten van het Agentschap met het oog op de ontwikkeling, verzameling 
en verschaffing van relevante informatie, analyses en instrumenten op het gebied van de 
veiligheid en de gezondheid op het werk, die bijdragen aan het beleid van de Unie ter 
bevordering van gezonde en veilige werkplekken in de gehele Unie; beklemtoont in dit 
verband het belang van voldoende materiële en personele middelen om het Agentschap 
in staat te stellen zijn taken volledig uit te voeren, waarbij de agentschappen in het 
algemeen voorrang moeten krijgen ten opzichte van particuliere contractanten;

4. beklemtoont het belang van goede samenwerking tussen de agentschappen op het 
gebied van werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, en in het bijzonder tussen 
EU-OSHA, Eurofound, Cedefop en EIGE; is ingenomen met het feit dat EU-OSHA in 
2018 samen met andere EU-agentschappen die onder het mandaat van DG 
Werkgelegenheid vallen een onderzoek is gestart naar hoe synergieën binnen het 
bestaande kader verder kunnen worden benut, in het bijzonder binnen en buiten het 
kader van het netwerk voor de ontwikkeling van de prestaties van de EU-agentschappen 
(EU Agencies Performance Development Network), waardoor het mogelijk is 
synergieën tot stand te brengen, ideeën en optimale werkmethoden uit te wisselen en te 
streven naar een evenwichtiger bestuur, meer efficiëntie, lagere kosten en meer 
samenhang tussen de agentschappen; waardeert in dit verband de inspanningen van 
EU-OSHA bij het verkennen van mogelijkheden voor gezamenlijke 
aanbestedingsprocedures en raamovereenkomsten om tot een betere taakverdeling 
tussen de agentschappen te komen; benadrukt dat de samenwerking tussen de 
agentschappen en de instellingen van de Unie moet worden verbeterd en de uitbesteding 
van de diensten die door hen kunnen worden geleverd moet worden vermeden;

5. merkt op dat het Agentschap een belangrijke rol is toebedeeld bij de tenuitvoerlegging 
van de in de Europese sociale pijler verankerde beginselen en is ingenomen met zijn 
krachtige engagement om ervoor te zorgen dat alle werknemers dezelfde rechten op het 
gebied van gezondheid en veiligheid op het werk genieten, ongeacht de omvang van de 
onderneming, het soort contract of de arbeidsrelatie;
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6. neemt kennis van de bijdrage van het Agentschap aan de strijd tegen 
beroepsgerelateerde kanker en van de door het Agentschap gevoerde campagne voor 
veiligheid en gezondheid op het werk, in zijn soort de grootste ter wereld, en is 
ingenomen met het aanvankelijke succes van de campagne voor gezonde werkplekken 
met als thema gevaarlijke stoffen, die in 2018 van start ging en al in meer dan dertig 
landen wordt gevoerd;

7. is ingenomen met de werkzaamheden van het Agentschap in het kader van het in 2018 
afgeronde project “Revalidatie en herintegratie na kanker”, dat als doel had 
aanbevelingen te doen voor de aanpak van de problemen waarmee de overlevenden van 
kanker worden geconfronteerd bij de terugkeer naar het werk na de behandeling van 
kanker en de uitdagingen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk waar 
hun werkgevers tegenaan kunnen lopen;

8. waardeert de bijdragen van het Agentschap aan de overlegvergaderingen over de 
herziening van de richtlijnen inzake carcinogene en mutagene agentia, en dat het lid is 
van de door de Commissie ingestelde adviesgroep met het oog op de oprichting van een 
Europese arbeidsautoriteit;

9. neemt in het verslag van de Rekenkamer met spijt kennis van het feit dat de 
overdrachten naar 2019 voor titel II (administratieve uitgaven) 35 % bedroegen (40 % 
in 2017), terwijl deze voor titel III (operationele uitgaven) zelfs een niveau van 46 % 
hadden bereikt (40 % in 2017), wat in strijd was met het begrotingsbeginsel van 
jaarperiodiciteit; brengt in herinnering dat voor de begrotingsjaren 2016 en 2017 ook 
sprake was van zulke hoge overdrachten, en verzoekt het Agentschap de achterliggende 
redenen hiervan te onderzoeken en de begrotingsplanning dienovereenkomstig te 
verbeteren; neemt kennis van het antwoord van het Agentschap waarin wordt gewezen 
op de mogelijkheid om een lijst aanvullende potentiële IT-aankopen toe te voegen en te 
rechtvaardigen in het kader van de overdrachten voor titel II, alsook op geplande 
overdrachten met betrekking tot de programmering van grootschalige 
onderzoeksprojecten met een looptijd van meer dan een jaar voor titel III, om met de 
beschikbare middelen een grotere impact te bereiken;

10. merkt ten aanzien van e-aanbesteding op dat het Agentschap eind 2017 nog geen van de 
door de Commissie ontwikkelde IT-instrumenten had ingevoerd; merkt echter op dat de 
corrigerende maatregelen nog steeds lopen;

11. spreekt zijn tevredenheid uit over het feit dat van de vier belangrijke aanbevelingen die 
voortkwamen uit het controleverslag van de dienst Interne Audit (IAS) over campagnes 
voor gezondheid op de werkplek en IT-ondersteuning bij het EU-OSHA er drie ten 
uitvoer zijn gelegd en vervolgens door de IAS als gesloten zijn aangemerkt, terwijl de 
vierde in 2019 ten uitvoer zou worden gelegd;

12. spreekt zijn tevredenheid uit over het feit dat het Agentschap in 2018 een nieuw kader 
voor prestatie-indicatoren heeft vastgesteld om rekening te houden met de opmerking 
van het Parlement over de noodzaak om prestatiegegevens toegankelijk en leesbaar te 
maken voor belanghebbenden en het grote publiek; kijkt met belangstelling uit naar het 
eerste verslag over de nieuwe indicatoren dat beschikbaar zal zijn in het jaarlijks 
activiteitenverslag 2019 van het Agentschap; merkt op dat het Agentschap in dit 
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verband is begonnen met het produceren en publiceren van de resultaten van zijn 
kernprestatie-indicatoren in de vorm van lezersvriendelijke infografieken;

13. onderstreept dat transparantie en bekendheid van de burger met het bestaan van de 
agentschappen van essentieel belang zijn voor de democratische verantwoordingsplicht 
van de agentschappen; is van oordeel dat de bruikbaarheid en het gebruiksgemak van de 
middelen en gegevens van het agentschap van essentieel belang zijn; dringt daarom aan 
op een beoordeling van de manier waarop de middelen en gegevens momenteel worden 
gepresenteerd en beschikbaar worden gesteld, en van de mate waarin burgers van 
oordeel zijn dat deze gemakkelijk te identificeren, te herkennen en te gebruiken zijn; 
brengt in herinnering dat lidstaten wat dit betreft de bekendheid bij het publiek kunnen 
verhogen door een alomvattend plan te ontwikkelen om meer burgers van de Unie te 
bereiken;

14. spreekt zijn tevredenheid uit over het nultolerantiebeleid van het Agentschap ten 
aanzien van intimidatie en discriminatie en/of geweld op het werk en zijn maatregelen 
ter bevordering van het beleid en de procedures inzake het bestrijden van intimidatie op 
het werk, waarbij ongepast gedrag wordt veroordeeld;

15. steunt het beleid van het Agentschap om met kosteneffectieve en milieuvriendelijke 
maatregelen zijn ecologische voetafdruk op de werkplek te verkleinen door middel van 
openbare aanbestedingsprocedures, invoering van telewerken en het vergroten van de 
bekendheid met en de ontwikkeling van de e-cultuur;

16. beveelt op grond van de beschikbare feiten aan de uitvoerend directeur van het 
Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk kwijting te 
verlenen voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het 
begrotingsjaar 2018.
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