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EHDOTUKSET

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

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;

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 maksujen 
laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta EASOa lukuun ottamatta;

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;

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

5. suosittelee, että kaikki virastot hyväksyvät ja panevat täytäntöön komission sisäisen 
valvonnan kehyksen, jolla varmistetaan, että sisäisen valvonnan standardit ovat 
tiukimpien kansainvälisten standardien mukaisia; 

6. panee merkille virastojen edistymisen sähköisen hankintamenettelyn käyttöönotossa.


