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EHDOTUKSET

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

1. on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen ilmoitukseen, jonka mukaan viraston 
varainhoitovuodelta 2018 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat lailliset ja 
sääntöjenmukaiset ja että viraston taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 2018 on 
annettu oikeat ja riittävät tiedot;

2. pitää myönteisenä, että talousarvion toteutusaste oli 100 prosenttia vuonna 2018 
(96 prosenttia vuonna 2017);

3. arvostaa EU-OSHAn toimia, joilla kehitetään, kerätään ja tarjotaan työterveyttä ja 
työturvallisuutta koskevia luotettavia ja merkityksellisiä tietoja, analyysejä ja välineitä, 
joilla edistetään terveellisten ja turvallisten työpaikkojen luomiseen kaikkialla unionissa 
pyrkivää EU:n politiikkaa;

4. suhtautuu myönteisesti siihen, että vuonna 2018 EU-OSHA käynnisti yhdessä muiden 
työllisyyden pääosaston toimialaan kuuluvien EU:n virastojen kanssa analyysin siitä, 
miten synergioita voitaisiin hyödyntää paremmin nykyisissä puitteissa, erityisesti 
suhteessa tuloksellisuuden seurantakehykseen;

5. pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan osaston 2 
(hallintomenot) määrärahasiirrot vuodelle 2019 olivat 35 prosenttia (2017: 
40 prosenttia), kun taas osaston 3 (toimintamenot) määrärahasiirrot olivat jopa 
46 prosenttia (2017: 40 prosenttia), mikä oli vastoin talousarvion vuotuisperiaatetta; 
palauttaa mieliin, että näin suuria määrärahasiirtoja ilmoitettiin myös 
varainhoitovuosilta 2016 ja 2017, ja kehottaa virastoa analysoimaan taustalla olevia 
syitä ja parantamaan talousarviosuunnittelua vastaavasti; panee merkille viraston 
vastauksen, jossa täsmennettiin mahdollisuutta esittää lisäksi perusteltu luettelo 
mahdollisista tietoteknisistä lisähankinnoista, jotka koskevat määrärahasiirtoja 
osastossa 2, ja kiinnitettiin huomiota suunniteltuihin siirtoihin, jotka koskevat kahden 
vuoden aikana käynnissä olevien laajamittaisten tutkimushankkeiden 
ohjelmasuunnittelua osastossa 3;

6. on tyytyväinen siihen, että sisäisen tarkastuksen tarkastuskertomuksen Terveellinen työ 
-kampanjoista ja IT-tuesta virastossa tuloksena annetuista neljästä tärkeästä 
suosituksesta kolme pantiin täytäntöön ja hyväksyttiin sen jälkeen, kun sisäinen 
tarkastus oli päättänyt asian käsittelyn, kun taas neljäs suositus pantaisiin täytäntöön 
vuonna 2019;

7. suosittelee käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan työterveys- ja 
työturvallisuusviraston johtajalle myönnetään vastuuvapaus viraston talousarvion 
toteuttamisesta varainhoitovuonna 2018.


