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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 Agentschap voor het 
begrotingsjaar 2018 wettig en regelmatig zijn en dat de financiële situatie van het 
Agentschap per 31 december 2018 correct is weergegeven;

2. is verheugd over het uitvoeringspercentage van de begroting van 100 % in 2018 (in 
vergelijking met 96 % in 2017);

3. waardeert de activiteiten van EU-OSHA 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 EU-beleid ter 
bevordering van gezonde en veilige werkplekken in de gehele Unie; 

4. is ingenomen met het feit dat EU-OSHA in 2018 samen met andere EU-agentschappen 
die onder het mandaat van DG Werkgelegenheid vallen een onderzoek is gestart naar 
hoe synergieën binnen het bestaande kader verder kunnen worden benut, in het 
bijzonder met betrekking tot het prestatie- en monitoringkader;

5. neemt in het verslag van de Rekenkamer met spijt kennis van het feit dat de 
overdrachten naar 2019 voor titel II (administratieve uitgaven) 35 % bedroegen (40 % 
in 2017), terwijl deze voor titel III (operationele uitgaven) zelfs een niveau van 46 % 
hadden bereikt (40 % in 2017), wat in strijd was met het begrotingsbeginsel van 
jaarperiodiciteit; brengt in herinnering dat voor de begrotingsjaren 2016 en 2017 ook 
sprake was van zulke hoge overdrachten, en verzoekt het Agentschap de achterliggende 
redenen hiervan te onderzoeken en de begrotingsplanning dienovereenkomstig te 
verbeteren; neemt kennis van het antwoord van het Agentschap waarin wordt gewezen 
op de mogelijkheid om een lijst aanvullende potentiële IT-aankopen toe te voegen en te 
rechtvaardigen in het kader van de overdrachten voor titel II, alsook op geplande 
overdrachten met betrekking tot de programmering van grootschalige 
onderzoeksprojecten met een looptijd van meer dan een jaar voor titel III;

6. spreekt zijn tevredenheid uit over het feit dat van de vier belangrijke aanbevelingen die 
voortkwamen uit het controleverslag van de dienst Interne Audit (IAS) over campagnes 
voor gezondheid op de werkplek en IT-ondersteuning bij het EU-OSHA er drie ten 
uitvoer zijn gelegd en vervolgens door de IAS als gesloten zijn aangemerkt, terwijl de 
vierde in 2019 ten uitvoer zou worden gelegd;

7. beveelt op grond van de beschikbare feiten aan de uitvoerend directeur 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 2018.


