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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att revisionsrätten förklarat att de 
transaktioner som ligger till grund för byråns årliga räkenskaper för budgetåret 2018 är 
lagliga och korrekta och att dess finansiella ställning per den 31 december 2018 återges 
på ett rättvisande sätt.

2. Europaparlamentet lovordar den mycket höga genomförandegraden för byråns 
ambitiösa arbetsprogram på 93 %, dvs. över det fastställda målet, vilket resulterade 
i budgetbudgetgenomförandet på 100 % under 2018 jämfört med 96 % under 2017. 
Parlamentet välkomnar att de berörda aktörernas övergripande tillfredsställelse med 
byråns arbete i alla grupper av aktörer är mycket hög (ungefär 90 %) enligt en 
oberoende studie om berörda aktörer som gjordes 2018.

3. Europaparlamentet stöder byråns arbete med att ta fram, samla och tillhandahålla 
tillförlitlig och relevant information, analys och verktyg om hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen som bidrar till unionens politik i syfte att främja hälsosamma och säkra 
arbetsplatser i hela unionen. Parlamentet betonar i detta syfte vikten av att säkerställa att 
byrån får tillräckligt med material och personal för att den fullt ut ska kunna utföra sina 
uppgifter, samtidigt som man generellt garanterar byråernas företräde framför privata 
entreprenörer.

4. Europaparlamentet betonar vikten av ett gott samarbete mellan de byråer som arbetar 
med sysselsättningsfrågor, sociala frågor och social inkludering, och särskilt samarbetet 
mellan EU-Osha, Eurofound, Cedefop och EIGE. Parlamentet välkomnar att EU-Osha 
under 2018, tillsammans med de andra EU-byråer som omfattas av GD Sysselsättning, 
inledde en analys av hur synergier skulle kunna utnyttjas ytterligare inom den befintliga 
ramen, särskilt inom och utanför EU-byråernas nätverk för prestationsutveckling, vilket 
gör det möjligt att skapa synergier och utbyta idéer och bästa praxis samt syftar till att 
uppnå en mer balanserad styrning, förbättrad effektivitet, minskade kostnader och ökad 
samstämdhet mellan byråerna. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang EU-Oshas 
ansträngningar för att undersöka gemensamma upphandlingar och ramkontrakt för att 
bättre fördela uppgifterna mellan byråerna. Parlamentet betonar att samarbetet mellan 
byråerna och unionsinstitutionerna måste förbättras och att man bör undvika att 
externalisera tjänster som kan utföras av byråerna.

5. Europaparlamentet noterar att byrån har getts en viktig roll när det gäller genomförandet 
av de principer som fastställs i den europeiska sociala pelaren och välkomnar byråns 
starka åtagande att se till att alla arbetstagare åtnjuter samma rättigheter när det gäller 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen oavsett företagets storlek, typ av kontrakt eller 
anställningsförhållande.

6. Europaparlamentet noterar byråns bidrag till kampen mot arbetsrelaterad cancer och 
genomförandet av världens största arbetsmiljökampanj, och välkomnar den inledande 
framgången för kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv och om farliga ämnen, som 
lanserades 2018 och som redan pågår i över 30 länder.
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7. Europaparlamentet välkomnar byråns arbete med projektet för rehabilitering och 
återgång till arbetet efter cancer, som slutfördes 2018 i syfte att ge rekommendationer 
för att lösa de problem som canceröverlevare möter när de återvänder till arbetet efter 
att ha genomgått cancerbehandling och de utmaningar avseende hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen som deras arbetsgivare kan ställas inför.

8. Europaparlamentet uppskattar byråns bidrag till samrådsmötena om revideringen av 
direktiven om carcinogener och mutagena ämnen och uppskattar att byrån ingår i den 
rådgivande grupp som inrättats av kommissionen inför inrättandet av en europeisk 
arbetsmyndighet.

9. Europaparlamentet beklagar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att 
överföringarna till 2019 för avdelning II (administrativa utgifter) uppgick till 35 % 
(2017: 40 %) medan de för avdelning III (driftsutgifter) var så höga som 46 % 
(2017: 40 %), vilket strider mot principen om budgetens ettårighet. Parlamentet 
påminner om att sådana stora överföringar också rapporterades för budgetåren 2016 och 
2017 och uppmanar byrån att analysera de bakomliggande orsakerna och förbättra 
budgetplaneringen i enlighet med detta. Parlamentet noterar byråns svar där man uppger 
möjligheten att lägga till och motivera en förteckning över potentiella ytterligare 
it-inköp när det gäller överföringarna för avdelning II och betonar överföringarnas 
planerade karaktär i samband med planeringen av storskaliga forskningsprojekt, som 
löper under två år, för avdelning III för att resurserna i fråga ska ge större effekt.

10. Europaparlamentet noterar att när det gäller e-upphandling hade byrån i slutet av 2017 
ännu inte infört något av de it-verktyg som kommissionen har tagit fram. Parlamentet 
noterar dock att de korrigerande åtgärderna fortfarande pågår.

11. Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att av de fyra viktiga 
rekommendationer som utfärdats till följd av internrevisionstjänstens 
granskningsrapport om EU-Oshas kampanjer om hälsosamma arbetsplatser och it-stöd 
var det tre som genomfördes, och som därefter ansågs vara avslutade av 
internrevisionstjänsten, medan den fjärde skulle genomföras 2019.

12. Europaparlamentet välkomnar att byrån antog en ny ram för resultatindikatorer under 
2018 för att beakta parlamentets iakttagelse att prestationsinformation måste göras 
tillgänglig och läsbar för berörda aktörer och allmänheten. Parlamentet ser fram emot 
den första rapporten om de nya indikatorer som kommer att finnas tillgängliga i byråns 
årliga verksamhetsrapport 2019. Parlamentet noterar att byrån till följd av detta har tagit 
fram och offentliggjort läsarvänlig infografik för att rapportera om resultaten av byråns 
centrala resultatindikatorer.

13. Europaparlamentet betonar att transparens och medborgarnas medvetenhet om 
byråernas existens är av största vikt för deras demokratiska ansvarsskyldighet. 
Parlamentet anser att det är mycket viktigt att byråernas resurser och data är användbara 
och lätta att använda. Parlamentet efterlyser därför en bedömning av hur data och 
resurser för närvarande presenteras och görs tillgängliga samt i vilken grad 
medborgarna anser att de är lätta att identifiera, känna igen och använda. Parlamentet 
påminner om att medlemsstaterna i detta avseende kan öka allmänhetens medvetenhet 
om detta genom att utarbeta en omfattande plan för att nå ut till fler unionsmedborgare.
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14. Europaparlamentet välkomnar byråns politik om nolltolerans för trakasserier och 
diskriminering och/eller våld på arbetsplatsen och dess åtgärder för att främja strategier 
och förfaranden för att bekämpa trakasserier på arbetsplatsen och fördöma olämpligt 
beteende.

15. Europaparlamentet stöder byråns politik för att säkerställa kostnadseffektiva och 
miljövänliga åtgärder för att minska byråns koldioxidavtryck på arbetsplatsen genom 
förfaranden för offentlig upphandling och införandet av distansarbete och medvetenhet 
om och utveckling av e-kultur.

16. Europaparlamentet rekommenderar på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga 
att Europeiska arbetsmiljöbyråns verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
genomförandet av byråns budget för budgetåret 2018.
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