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Tarkistus 1
Guido Reil

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa virastojen keskeistä 
asemaa EU:n toimintapolitiikkojen 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa 
erityisesti kun on kyse teknisistä, 
tieteellisistä, operatiivisista ja/tai 
sääntelyyn liittyvistä tehtävistä; arvostaa 
tässä yhteydessä työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan toimialaan 
kuuluvien neljän viraston (Cedefop, 
Eurofound, EU-OSHA ja ETF) työn 
merkitystä ja laatua;

1. panee merkille, että EU:n 
virastojen määrä on kasvanut 
huomattavasti vuodesta 2000; katsoo, että 
tämä on demokratian kannalta 
ongelmallista, sillä jotkut virastot hoitavat 
julkishallinnon tehtäviä, joilla on suuri 
vaikutus kansalaisiin, vaikka ne ovat 
jäsenvaltioista riippumattomia eivätkä 
siten ole demokraattisesti oikeutettuja; 
huomauttaa, että vuosina 2000–2013 
EU:n virastojen henkilöstömäärä 
nelinkertaistui ja ne saivat EU:n 
talousarviosta kahdeksan kertaa 
enemmän varoja kuin ennen ja että 
vuonna 2018 kaikille virastoille (yhteistä 
kriisinratkaisuneuvostoa lukuun 
ottamatta) myönnettiin yhteensä 
4,2 miljardia euroa eli 20 prosenttia 
enemmän kuin vuonna 2017; panee 
merkille, että sosiaali- ja työllisyysalalla 
on virastoja ja elimiä, jotka toimivat 
rinnakkain ja joilla on päällekkäisiä 
tehtäviä ja valtuuksia; panee erityisesti 
merkille Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusviraston ja Euroopan elin- 
ja työolojen kehittämissäätiön toiminnan 
päällekkäisyyden sekä Euroopan 
koulutussäätiön ja Euroopan 
ammatillisen koulutuksen 
kehittämiskeskuksen toiminnan 
huomattavan päällekkäisyyden;

Or. de

Tarkistus 2
Elena Lizzi

Lausuntoluonnos
1 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa virastojen keskeistä 
asemaa EU:n toimintapolitiikkojen 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa 
erityisesti kun on kyse teknisistä, 
tieteellisistä, operatiivisista ja/tai 
sääntelyyn liittyvistä tehtävistä; arvostaa 
tässä yhteydessä työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokunnan toimialaan 
kuuluvien neljän viraston (Cedefop, 
Eurofound, EU-OSHA ja ETF) työn 
merkitystä ja laatua;

1. korostaa, että virastojen toiminnan 
olisi oltava kustannus- ja 
resurssitehokkaampaa; katsoo, että EU:n 
virastoja (joita on vuonna 2019 jo 43) 
sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunnan toimialaan kuuluvia virastoja 
(Cedefop, Eurofound, EU-OSHA ja ETF, 
joiden lisäksi tuli vuonna 2019 ELA) on 
liikaa;

Or. it

Tarkistus 3
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. arvostaa sitä, että kaikki 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunnan toimivaltaan kuuluvat 
erillisvirastot ovat saavuttaneet 
tavoitteensa ja toteuttaneet työohjelmansa 
riittämättömistä henkilöresursseista ja 
talousarviorajoituksista huolimatta; 
katsoo, että tällaiset haasteet muodostavat 
tulevaisuudessa virastojen tehtävien 
toteuttamisen kannalta uhan, ja korostaa, 
että on tärkeää varmistaa henkilö- ja 
taloudellisten resurssien riittävyys, jotta 
virastot voivat jatkaa työohjelmiensa 
täytäntöönpanoa pitämällä toimien 
toteuttamisasteen korkeana;

Or. en

Tarkistus 4
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Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että avoimuus ja 
kansalaisten tietoisuus virastojen 
olemassaolosta 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 esitellään ja asetetaan saataville 
sekä missä määrin ne ovat kansalaisten 
mielestä helposti yksilöitävissä, 
tunnistettavissa ja käytettävissä;

Or. en

Tarkistus 5
Elena Lizzi

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. on tyytyväinen siihen, että unionin 
erillisvirastoja koskevan 
varainhoitovuodelta 2018 annetun 
tilintarkastustuomioistuimen 
vuosikertomuksen mukaan 
tilintarkastustuomioistuin antoi 
vakiomuotoisen lausunnon 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 

Poistetaan.
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maksujen laillisuudesta ja 
sääntöjenmukaisuudesta EASOa lukuun 
ottamatta;

Or. it

Tarkistus 6
Elena Lizzi

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pitää myönteisenä virastojen 
välistä yhteistyötä EU:n virastojen 
verkoston (EUAN) puitteissa ja sen 
ulkopuolella ja kannustaa siihen, koska 
yhteistyöllä on tärkeä merkitys, kun 
yksilöidään ja edistetään mahdollisia 
tehokkuushyötyjä, tuotetaan lisäarvoa ja 
varmistetaan, että virastojen ja 
asiaankuuluvien sidosryhmien välinen 
viestintä on tehokasta; arvostaa 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden 
valiokunnan toimivaltaan kuuluvien 
virastojen tiivistä yhteistyötä synergian, 
täydentävyyden ja resurssien jakamisen 
varmistamiseksi ja kannustaa virastoja 
siihen;

3. kannustaa virastoja yhteistyöhön 
EU:n virastojen verkoston (EUAN) 
puitteissa ja sen ulkopuolella, jotta lisätään 
tehokkuutta, tuotetaan lisäarvoa, 
varmistetaan täydentävyys ja resurssien 
jakaminen sekä vältetään 
päällekkäisyydet ja resurssien 
tuhlaaminen;

Or. it

Tarkistus 7
Elena Lizzi

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille, että suurin osa 
huomautuksista, jotka 
tilintarkastustuomioistuin esittää 
vuosikertomuksessaan EU:n 

4. panee huolestuneena merkille, että 
suurin osa huomautuksista, jotka 
tilintarkastustuomioistuin esittää 
vuosikertomuksessaan EU:n 
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erillisvirastoista varainhoitovuodelta 2018 
koskee aiempien vuosien tapaan puutteita 
julkisissa hankintamenettelyissä; kannustaa 
virastoja parantamaan julkisia 
hankintamenettelyjään entisestään ja siten 
varmistamaan, että soveltuvia sääntöjä 
noudatetaan täysimääräisesti ja hankinnat 
ovat kokonaistaloudellisesti edullisia; 
panee merkille, että moitteettoman 
varainhoidon osalta 
tilintarkastustuomioistuimen 
huomautuksissa viitataan liialliseen 
riippuvuuteen toimeksisaajista, 
ulkopuolisesta konsultoinnista ja 
vuokratyöntekijöistä;

erillisvirastoista varainhoitovuodelta 2018 
koskee aiempien vuosien tapaan puutteita 
julkisissa hankintamenettelyissä; kannustaa 
virastoja parantamaan julkisia 
hankintamenettelyjään entisestään ja siten 
varmistamaan, että soveltuvia sääntöjä 
noudatetaan täysimääräisesti ja hankinnat 
ovat kokonaistaloudellisesti edullisia; 
panee lisäksi merkille, että moitteettoman 
varainhoidon osalta 
tilintarkastustuomioistuimen 
huomautuksissa viitataan liialliseen 
riippuvuuteen toimeksisaajista, 
ulkopuolisesta konsultoinnista ja 
vuokratyöntekijöistä;

Or. it

Tarkistus 8
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. tukee tilintarkastustuomioistuimen 
johtopäätöksiä, joiden mukaan 
puitesopimusten käyttö ei saa estää reiluja 
ja kilpailuun perustuvia 
hankintamenettelyjä ja hintaan 
perustuvassa kilpailussa on otettava 
huomioon kaikki keskeiset hinnan 
osatekijät; katsoo, että yhteiset 
hankintamenettelyt tai toimielinten väliset 
puitesopimukset, jotka perustuvat 
markkina-analyysiin ja yhteisen 
menettelyn toteutettavuuden 
osoittamiseen, voisivat auttaa tuomaan 
virastoille tehokkuushyötyjä ja 
mittakaavaetuja ja voisivat olla erityisen 
hyödyllisiä vasta perustetuille virastoille, 
kuten Euroopan työviranomaiselle;

Or. en
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Tarkistus 9
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. panee tyytyväisenä merkille 
komission (vuonna 2019 julkaiseman) 
kertomuksen, jossa arvioitiin työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikan alalla toimivien EU:n 
virastojen (Eurofound, Cedefop, ETF ja 
EU-OSHA) relevanssia, vaikuttavuutta, 
johdonmukaisuutta ja EU:n tason 
lisäarvoa; korostaa, että komissio on 
yksilöinyt useita parannuskohteita, mutta 
sen arviointikertomus on kaiken 
kaikkiaan erittäin myönteinen, koska 
siinä todetaan, että virastot ovat 
suorittaneet tehtävänsä ja tuottaneet 
paljon lisäarvoa ja vastinetta rahalle ja 
että niiden työ on ollut niiden 
sidosryhmille merkityksellistä ja 
hyödyllistä;

Or. en

Tarkistus 10
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. toteaa, että erillisvirastot ovat 
edistyneet tiedonvaihdossa ja yhteistyössä, 
ja korostaa, että tarvitaan lisätoimia ja 
parempaa yhteistyötä kustannusten 
vähentämiseksi, tehokkuuden lisäämiseksi 
ja virastojen välisten synergioiden 
vahvistamiseksi;
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Or. en

Tarkistus 11
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Lausuntoluonnos
4 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 d. pitää myönteisenä, että on 
perustettu Euroopan työviranomainen 
(ELA), jonka perustamisasetusta esitettiin 
maaliskuussa 2018 ja joka aloitti 
toimintansa lokakuussa 2019; korostaa 
tarvetta varmistaa, että sen perustamista 
varten on varattu riittävästi varoja; pitää 
kiinni siitä, että rahoitusta ei voida 
toteuttaa kohdentamalla uudelleen 
muiden työllisyys- ja sosiaaliasioiden alan 
virastojen ja budjettikohtien määrärahoja 
ja että ELA tarvitsee uutena elimenä 
uusia resursseja voidakseen toimia 
sujuvasti; korostaa erityisesti, että ELAn 
perustaminen ei saisi johtaa Eures-
verkoston resurssien ja valmiuksien 
vähenemiseen, koska Eures-verkostolla 
on keskeinen asema unionin kansalaisten 
keskuudessa työvoiman liikkuvuuden 
edistämisessä ja se tarjoaa palveluja ja 
kumppanuuksia työnhakijoille ja 
työnantajille, julkisille 
työvoimapalveluille, 
työmarkkinaosapuolille ja 
paikallisviranomaisille; korostaa siksi, 
että ELAn ja Eures-verkoston 
budjettikohdat on pidettävä selkeästi 
erillään;

Or. en

Tarkistus 12
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind
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Lausuntoluonnos
4 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 e. huomauttaa, että Euroopan 
työviranomainen (ELA) auttaa 
varmistamaan, että työvoiman 
liikkuvuutta ja sosiaaliturvan 
yhteensovittamista koskevat EU:n säännöt 
pannaan tehokkaasti ja 
oikeudenmukaisesti täytäntöön, auttaa 
kansallisia viranomaisia tekemään 
yhteistyötä näiden sääntöjen 
täytäntöönpanon valvomiseksi ja 
helpottaa kansalaisten ja yritysten 
mahdollisuuksia hyötyä sisämarkkinoista; 
katsoo, että vaikka kyseisten neljän 
viraston (Eurofound, Cedefop, ETF ja 
EU-OSHA) toiminta keskittyy pääasiassa 
tutkimukseen, niistä voisi olla hyötyä 
Euroopan työviranomaisen työn 
tukemisessa ja edistämisessä;

Or. en

Tarkistus 13
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kannustaa unionin virastoja 
harkitsemaan, että ne laatisivat 
perusoikeusstrategian, johon sisältyisi 
viittaus perusoikeuksiin 
menettelysäännöissä, joissa 
määriteltäisiin niiden henkilöstön tehtävät 
ja koulutus, että ne perustaisivat 
mekanismeja, joilla varmistetaan, että 
mahdollinen perusoikeuksien rikkominen 
havaitaan ja siitä raportoidaan ja että 
tällaisten rikkomisten riskit saatetaan 
nopeasti viraston tärkeimpien elinten 
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tietoon, että ne perustaisivat tarvittaessa 
toimen perusoikeusvastaavalle, joka 
raportoisi suoraan 
hallintoneuvostolle/johtokunnalle, jotta 
varmistettaisiin tietynasteinen 
riippumattomuus muusta henkilöstöstä, 
puututtaisiin välittömästi perusoikeuksiin 
kohdistuviin uhkiin ja päivitettäisiin 
jatkuvasti organisaation 
perusoikeuspolitiikkaa, että ne 
kehittäisivät säännöllisen 
perusoikeuskysymyksiä koskevan 
vuoropuhelun kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen ja asiaankuuluvien 
kansainvälisten järjestöjen kanssa ja että 
ne 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;

Or. en

Tarkistus 14
Tomáš Zdechovský

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. suosittelee, että kaikki virastot 
keskittyvät julkiseen viestintään ja 
tiedottamiseen, koska kansalaiset eivät 
usein ole tietoisia niiden olemassaolosta 
ja toiminnasta;

Or. en

Tarkistus 15
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Lausuntoluonnos
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6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa virastojen verkostoa 
kehittämään yleisen toimintapolitiikan, 
jonka mukaan vakinaista henkilöstöä ei 
korvata kalliimmilla ulkopuolisilla 
konsulteilla;

Or. en


