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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 Europees Agentschap voor de 
veiligheid en de gezondheid op het werk (het “Agentschap”) voor het begrotingsjaar 
2021 op alle materiële punten wettig en regelmatig zijn en dat de financiële situatie van 
het Agentschap op 31 december 2021 correct is weergegeven;

2. waardeert 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; 

3. is met name ingenomen met de toegenomen inspanningen en de bijdrage van het 
Agentschap tijdens de COVID-19-crisis; wijst voorts op de rol die het Agentschap kan 
spelen bij de ondersteuning van de werkzaamheden van de EU-instellingen op het 
gebied van de bescherming van werknemers tegen risico’s in verband met blootstelling 
aan asbest op het werk en de bescherming van werknemers tegen risico’s in verband 
met blootstelling aan carcinogene, mutagene of reprotoxische agentia op het werk (de 
richtlijn carcinogene, mutagene en reprotoxische agentia) en inzake de herziening van 
de richtlijn chemische agentia; waardeert de werkzaamheden die het Agentschap heeft 
verricht en nog steeds verricht om nuttige informatie en analyses te verstrekken met 
betrekking tot de impact van telewerk en andere digitale oplossingen voor zowel 
werkgevers als werknemers op de veiligheid en gezondheid op het werk, met name in 
de context van de arbeidsomstandigheden tijdens de pandemie, met bijzondere aandacht 
voor de geestelijke gezondheid;

4. wijst op de prominente rol die het Agentschap is toevertrouwd bij de uitvoering van de 
beginselen die verankerd zijn in de Europese pijler van sociale rechten en de 
verwezenlijking van de doelstellingen van Porto; is ingenomen met de sterke inzet van 
het Agentschap om ervoor te zorgen dat alle werknemers dezelfde rechten op het gebied 
van gezondheid en veiligheid op het werk genieten, ongeacht de grootte van het bedrijf, 
het soort contract of de arbeidsrelatie, en om de “Vision Zero”-benadering van 
werkgerelateerde sterfgevallen te verwezenlijken;

5. benadrukt dat het belangrijk is te zorgen voor toereikende personele en financiële 
middelen zodat het Agentschap zijn werkprogramma met een zeer hoog 
uitvoeringspercentage kan blijven uitvoeren, met name in het licht van de toepassing 
van het nieuwe strategische EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 
(2021-2027);

6. merkt op dat de definitieve begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2021 
in totaal 22 miljoen EUR bedroeg; spreekt zijn tevredenheid uit over het feit dat de 
begroting van het Agentschap voor 2021 voor 97 % is uitgevoerd;

7. stelt met bezorgdheid vast dat de Rekenkamer tekortkomingen in openbare 
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aanbestedingsprocedures heeft gemeld die in strijd zijn met de vereisten van de 
artikelen 61 en 150 van het Financieel Reglement, en verzoekt het Agentschap die 
procedures verder te verbeteren en ervoor te zorgen dat de toepasselijke regels volledig 
worden nageleefd; wijst er meer in het algemeen op dat de beheers- en 
controlesystemen van het Agentschap efficiënter moeten worden;

8. is echter ingenomen met het feit dat het Agentschap alle maatregelen heeft voltooid die 
het in gang heeft gezet naar aanleiding van de opmerkingen van de Rekenkamer met 
betrekking tot de uitvoering van de begroting voor de begrotingsjaren 2018 en 2019;

9. beveelt op grond van de beschikbare feiten aan de uitvoerend directeur ad interim 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 2021.
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