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EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion 
valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa unionin virastojen tärkeää roolia niiden auttaessa unionin toimielimiä 
suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintapolitiikkoja erityisesti suorittamalla erityisiä 
teknisiä, tieteellisiä ja hallinnollisia tehtäviä; panee tyytyväisenä merkille työllisyys-, 
sosiaali- ja osallisuusasioiden alalla toimivien virastojen (Euroopan ammatillisen 
koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop), Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö 
(Eurofound), Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA), Euroopan 
koulutussäätiö (ETF) ja vastikään perustettu Euroopan työviranomainen (ELA)) 
merkityksen ja niiden tekemän korkealaatuisen työn; korostaa tässä yhteydessä, että 
unionin virastoille on varmistettava riittävät henkilöresurssit ja rahoitusvarat, joiden 
määrä on oikeassa suhteessa niille osoitettuihin tehtäviin ja joiden avulla ne voivat 
edelleen panna työohjelmiaan täytäntöön niin, että toiminnan toteutusaste pysyy erittäin 
korkeana; toteaa jälleen, että toimeenpanovirastojen asianmukainen toiminta edellyttää 
myös laadukasta työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua, johon henkilöstökomitean 
paikallisjaostot osallistuvat tiiviisti;

2. pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa EU:n 
virastoista varainhoitovuodelta 2019 annetaan vakiomuotoinen tarkastuslausunto 
kaikkien virastojen tilien luotettavuudesta; panee merkille, että 
tilintarkastustuomioistuin antoi vakiomuotoisen lausunnon kaikkien virastojen tilien 
perustana olevien tulojen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta; panee lisäksi 
merkille, että tilintarkastustuomioistuin antoi vakiomuotoisen lausunnon kaikkien 
virastojen tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta 
ACERia ja EASOa lukuun ottamatta;

3. toteaa, että tilintarkastustuomioistuin antoi ensimmäistä kertaa myös kokonaisarvion 
toimintaedellytyksistä, jotka unioni on luonut varmistaakseen, että virastot voivat hoitaa 
tehtäviään yleiseksi eduksi, ja havaitsi, että verkostoitumista ja yhteistyötä on lisättävä 
ja että virastojen perustaminen, toiminta ja mahdollinen lakkauttaminen edellyttävät 
enemmän joustavuutta, mutta toteaa samalla, että virastojen hallintorakenteet, 
toimeksiannot, tehtävät ja haasteet ovat erilaisia; panee lisäksi merkille, että 
tilintarkastustuomioistuin suosittaa, että komissio ja virastot varmistavat relevanttiuden, 
johdonmukaisuuden ja joustavuuden toteutumisen virastoja perustettaessa, kohdentavat 
resursseja joustavammin, parantavat hallinnointia, tilivelvollisuutta ja 
tuloksellisuusraportointia ja vahvistavat virastojen asemaa asiantuntija- ja 
verkostoitumiskeskuksina;

4. korostaa, että avoimuus ja kansalaisten tietoisuus unionin virastoista ovat keskeisiä 
tekijöitä virastojen demokraattisen vastuuvelvollisuuden kannalta; pitää ensiarvoisen 
tärkeänä virastojen resurssien ja tietojen käytettävyyttä ja helppokäyttöisyyttä; kehottaa 
siksi arvioimaan, miten tiedot ja resurssit nykyään esitetään ja asetetaan saataville sekä 
missä määrin ne ovat kansalaisten mielestä helposti yksilöitävissä, tunnistettavissa ja 
käytettävissä;
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5. pitää myönteisenä ja kannustaa virastojen yhteistyötä yleisesti ja EU:n virastojen 
verkostossa, joka on tärkeä virastojen välisen yhteistyön foorumi ja jonka avulla 
pyritään tunnistamaan ja edistämään tehostamismahdollisuuksia, tuomaan lisäarvoa 
sekä varmistamaan virastojen ja asiaankuuluvien sidosryhmien välinen tehokas viestintä 
ja mahdollistamaan siten synergioiden luominen ja ajatusten ja parhaiden käytäntöjen 
vaihto ja tasapainottamaan hallinnointia ja lisäämään virastojen keskinäistä 
johdonmukaisuutta; korostaa, että virastojen ja unionin toimielinten välistä yhteistyötä 
on parannettava ja että on vältettävä ulkoistamasta palveluja, joita ne voivat tarjota;

6. arvostaa ja kannustaa edelleen työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden alalla 
toimivien virastojen entistäkin tiiviimpää yhteistyötä synergioiden parantamiseksi ja 
resurssien paremman täydentävyyden ja tehokkaamman jakamisen varmistamiseksi; 
korostaa kunkin viraston merkitystä ja lisäarvoa omalla erityisalallaan sekä niiden 
riippumattomuutta;

7. panee merkille, että neljä virastoa on järjestänyt yhdessä erityiskokouksia niiden 
käyttämien tulosindikaattorimenetelmien yhdenmukaistamiseksi komission vuonna 
2019 antaman suosituksen mukaisesti, joka perustui vuonna 2017 tehtyyn neljää 
virastoa koskeneeseen arviointiin (SWD(2019)0159, viides suositus);

8. muistuttaa, että vuotuinen keskustelu asiasta vastaavissa valiokunnissa virastojen 
vuotuisista työohjelmista ja monivuotisista strategioista on olennaisen tärkeää sen 
varmistamiseksi, että työohjelmat ja strategiat ovat yhdenmukaisia todellisten 
poliittisten painopisteiden kanssa erityisesti Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa 
määriteltyjen periaatteiden täytäntöönpanon yhteydessä; muistuttaa, että virastot 
pystyvät parhaiten arvioimaan resurssien käyttöä ja niillä on olennaisen tärkeä rooli 
sopivien kestävien hankkeiden tukemisessa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman 
mukaisesti; kehottaa komissiota varmistamaan rahoituksen, jolla tuetaan unionin 
virastoja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun turvaamisessa; toteaa, että unionin 
virastoilla on ratkaiseva rooli unionin toimielinten kanssa käytävän 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun turvaamisessa; 

9. kannustaa unionin virastoja harkitsemaan, että ne hyväksyisivät perusoikeusstrategian, 
johon sisältyisi viittaus perusoikeuksiin käytännesäännöissä, joissa voitaisiin määritellä 
henkilöstön tehtävät ja koulutus, perustaisivat mekanismeja, joilla varmistetaan, että 
mahdollinen perusoikeuksien rikkominen havaitaan ja siitä ilmoitetaan ja että tällaisten 
rikkomisten riskit saatetaan nopeasti viraston tärkeimpien elinten tietoon, perustaisivat 
tarvittaessa sellaisen perusoikeusvastaavan tehtävän, joka raportoisi suoraan 
hallintoneuvostolle/johtokunnalle, jotta varmistettaisiin tietynasteinen riippumattomuus 
muusta henkilöstöstä, välitön puuttuminen perusoikeuksiin kohdistuviin uhkiin ja 
organisaation perusoikeuspolitiikan jatkuva päivittäminen, kehittäisivät säännöllisen 
perusoikeuskysymyksiä koskevan vuoropuhelun kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja 
asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen kanssa ja ottaisivat perusoikeuksien 
noudattamisen keskeiseksi osatekijäksi viraston ulkoisten toimijoiden kanssa tehtävän 
yhteistyön ehdoissa, myös kun on kyse erityisesti sellaisten kansallisten hallintojen 
edustajista, joiden kanssa ne tekevät operatiivista yhteistyötä;

10. panee merkille, että aiempien vuosien tapaan suurin osa huomautuksista, jotka 
tilintarkastustuomioistuin on esittänyt vuosikertomuksessaan EU:n virastoista 
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varainhoitovuodelta 2019, koskee julkisissa hankintamenettelyissä esiintyneitä 
puutteita, lähinnä moitteettomaan varainhoitoon ja sääntöjenmukaisuuteen liittyviä 
puutteita; kehottaa unionin virastoja parantamaan edelleen julkisia 
hankintamenettelyjään, jotta voidaan varmistaa kestävyys ja sovellettavien sääntöjen 
täysimääräinen noudattaminen sekä hinta-laatusuhteeltaan parhaat mahdolliset 
hankinnat ja samalla avoimuuden, suhteellisuuden, tasapuolisen kohtelun ja 
syrjimättömyyden periaatteiden noudattaminen ja siten ehkäistä veropetoksia ja 
epäreilua kilpailua;

11. on huolissaan siitä, että määrärahoja siirrettiin joissakin virastoissa runsaasti seuraavalle 
varainhoitovuodelle, mikä voi olla osoitus erilaisista heikkouksista, kuten heikosta 
talousarviosuunnittelusta, ja on ristiriidassa talousarvion vuotuisperiaatteen kanssa;

12. panee tyytyväisenä merkille, että niiden tilintarkastustuomioistuimen 
207 huomautuksen osalta, joiden perusteella ei ollut toteutettu korjaavia toimia vuoden 
2018 loppuun mennessä, korjaavat toimet oli useimmissa tapauksissa saatu päätökseen 
tai ne olivat käynnissä vuonna 2019;

13. panee huolestuneena merkille, että vuonna 2019 kaikkien unionin virastojen 
korkeimpien päätöksentekoelinten jäsenistä vain 34 prosenttia1 oli naisia, ja pyytää tässä 
yhteydessä unionin virastoja esittämään tulevaisuudessa tietoja johtohenkilöstön 
kaikkien ryhmien sukupuolijakaumasta; kannustaa tässä yhteydessä unionin virastoja 
ottamaan huomioon henkilöstönsä työ- ja yksityiselämän tasapainon ja sukupuolten 
tasapuolisen edustuksen johtotehtävissä; 

14. palauttaa mieliin, että Euroopan työviranomainen (ELA) perustettiin maaliskuussa 2018 
ja aloitti toimintansa lokakuussa 2019; korostaa, että on tärkeää saada ELA täysin 
toimintakuntoon ilman tarpeetonta viivytystä, jotta voidaan parantaa työvoiman 
liikkuvuuteen ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamiseen liittyvän unionin 
oikeuden soveltamista ja sen täytäntöönpanon valvontaa oikeudenmukaisen 
liikkuvuuden ja työntekijöiden oikeuksien toteutumisen tehokkaan rajatylittävän 
valvonnan varmistamiseksi; korostaa, että tätä varten on varmistettava riittävät 
rahoitusvarat;

15. korostaa, että avoimuus ja kansalaisten tietoisuus unionin virastoista ovat keskeisiä 
tekijöitä virastojen demokraattisen vastuuvelvollisuuden kannalta;

16. huomauttaa, että ELA auttaa varmistamaan, että työvoiman liikkuvuutta ja 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevien unionin sääntöjen 
täytäntöönpanoa valvotaan tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti, auttaa kansallisia 
viranomaisia tekemään yhteistyötä näiden sääntöjen täytäntöönpanon valvomiseksi ja 
helpottaa kansalaisten ja yritysten mahdollisuuksia hyötyä sisämarkkinoista; katsoo, että 
vaikka neljän viraston (Eurofound, Cedefop, ETF ja EU-OSHA) toiminta keskittyy 
pääasiassa tutkimukseen, niistä voisi olla hyötyä ELA:n työn tukemisessa ja 
edistämisessä;

17. muistuttaa, että sukupuolten tasapuolinen edustus on varmistettava unionin virastoissa 

1 https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/wmidm/wmidm_adm
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niiden perustamisesta annettujen asetusten mukaisesti.
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