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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att revisionsrätten förklarat att de 
transaktioner som ligger till grund för byråns årliga räkenskaper för budgetåret 2018 är 
lagliga och korrekta och att dess finansiella ställning per den 31 december 2018 återges 
på ett rättvisande sätt.

2. Europaparlamentet lovordar budgetbudgetgenomförandet på 100 % under 2018 jämfört 
med 96 % under 2017.

3. Europaparlamentet uppskattar EU-Oshas arbete med att ta fram, samla och 
tillhandahålla tillförlitlig och relevant information, analys och verktyg om hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen som bidrar till EU:s politik i syfte att främja hälsosamma och 
säkra arbetsplatser i hela unionen.

4. Europaparlamentet välkomnar att EU-Osha under 2018, tillsammans med de andra EU-
byråer som omfattas av GD Sysselsättning, inledde en analys av hur synergier skulle 
kunna utnyttjas ytterligare inom den befintliga ramen, särskilt när det gäller 
resultatövervakningsramen.

5. Europaparlamentet beklagar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att 
överföringarna till 2019 för avdelning II (administrativa utgifter) uppgick till 35 % 
(2017: 40 %) medan de för avdelning III (driftsutgifter) var så höga som 46 % (2017: 
40 %), vilket strider mot principen om budgetens ettårighet. Parlamentet påminner om 
att sådana stora överföringar också rapporterades för budgetåren 2016 och 2017 och 
uppmanar byrån att analysera de bakomliggande orsakerna och förbättra 
budgetplaneringen i enlighet med detta. Parlamentet noterar byråns svar där man uppger 
möjligheten att lägga till och motivera en förteckning över potentiella ytterligare it-
inköp när det gäller överföringarna för avdelning II och betonar överföringarnas 
planerade karaktär i samband med planeringen av storskaliga forskningsprojekt, som 
löper under två år, för avdelning III.

6. Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att av de fyra viktiga 
rekommendationer som utfärdats till följd av internrevisionstjänstens 
granskningsrapport om EU-Oshas kampanjer om hälsosamma arbetsplatser och it-stöd 
var det tre som genomfördes, och som därefter ansågs vara avslutade av 
internrevisionstjänsten, medan den fjärde skulle genomföras 2019.

7. Europaparlamentet rekommenderar på grundval av de uppgifter som finns tillgängliga 
att Europeiska arbetsmiljöbyråns verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 
genomförandet av byråns budget för budgetåret 2018.


