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EHDOTUKSET

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

1. korostaa unionin erillisvirastojen tärkeää roolia niiden auttaessa unionin toimielimiä 
suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintapolitiikkoja erityisesti suorittamalla erityisiä 
teknisiä, tieteellisiä ja hallinnollisia tehtäviä; on tyytyväinen työllisyyden, sosiaali- ja 
osallisuusasioiden alalla toimivien erillisvirastojen korkealaatuiseen työhön;

2. pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa EU:n 
virastoista varainhoitovuonna 2019 annetaan vakiomuotoinen tarkastuslausunto 
kaikkien virastojen tilien luotettavuudesta; panee merkille, että 
tilintarkastustuomioistuin on antanut vakiomuotoisen lausunnon kaikkien virastojen 
tilien perustana olevien tulojen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta; panee lisäksi 
merkille, että tilintarkastustuomioistuin on antanut vakiomuotoisen lausunnon kaikkien 
virastojen tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta 
ACERia ja EASOa lukuun ottamatta;

3. pitää myönteisenä ja kannustaa virastojen yhteistyötä yleisesti ja EU:n virastojen 
verkostossa, joka on tärkeä virastojen välisen yhteistyön foorumi, jonka tavoitteena on 
varmistaa virastojen ja asiaankuuluvien sidosryhmien välinen tehokas viestintä;

4. muistuttaa, että vuotuinen keskustelu asiasta vastaavissa valiokunnissa virastojen 
vuotuisista työohjelmista ja monivuotisista strategioista on olennaisen tärkeää sen 
varmistamiseksi, että työohjelmat ja strategiat ovat yhdenmukaisia todellisten 
poliittisten painopisteiden kanssa erityisesti Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa 
määriteltyjen periaatteiden täytäntöönpanon yhteydessä;

5. panee merkille, että aiempien vuosien tapaan suurin osa huomautuksista, jotka 
tilintarkastustuomioistuin on esittänyt vuosikertomuksessaan EU:n virastoista 
varainhoitovuonna 2019, koskee puutteita julkisissa hankintamenettelyissä; 

6. on huolissaan siitä, että määrärahoja siirrettiin joissakin virastoissa runsaasti seuraavalle 
varainhoitovuodelle, mikä voi olla osoitus erilaisista heikkouksista, mukaan lukien 
heikko talousarviosuunnittelu;

7. panee tyytyväisenä merkille, että niiden tilintarkastustuomioistuimen 
207 huomautuksen osalta, joiden perusteella ei ollut toteutettu korjaavia toimia vuoden 
2018 loppuun mennessä, korjaavat toimet oli useimmissa tapauksissa saatu päätökseen 
tai ne olivat käynnissä vuonna 2019.


