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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен 
контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. изразява задоволство, че Сметната палата обяви операциите, свързани с 
годишните отчети на Агенцията за финансовата 2017 година, за законосъобразни 
и редовни и че нейното финансово състояние към 31 декември 2017 г. е вярно 
представено;

2. подкрепя дейността и анализите на Агенцията относно безопасността и здравето 
при работа, които допринасят за изготвянето на политиките на ЕС с цел 
насърчаване на здравословни и безопасни условия на труд в Съюза, и подчертава, 
че за тази цел е важно да бъдат осигурени достатъчни кадрови и финансови 
ресурси, които да позволят на Агенцията да изпълнява своите задачи;

3. оценява положително трайната подкрепа, която Агенцията оказва на средните и 
малките предприятия и на микропредприятията под формата на практически 
инструменти и насоки, за да ги подпомогне при спазването на законодателството 
в областта на здравословните и безопасни условия на труд; приветства 
завършването на проекта „Здравословни работни места за всички възрасти“, 
насърчаващ здравословните и безопасни условия на труд през целия 
професионален живот;

4. приветства факта, че през ноември 2018 г. Агенцията започна успешно своята 
първа инициатива за електронни обществени поръчки;

5. приветства наградата на Европейския омбудсман за добро управление в 
категорията „върхови постижения в предоставянето на услуги за 
граждани/потребители“, присъдена на Агенцията за нейния иновативен проект за 
улесняване на управлението на преводите в многоезични уебсайтове в
сътрудничество със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост 
(EUIPO) и Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (CdT);

6. изразява съжаление по повод на факта, че размерът на пренесените бюджетни 
кредити за дял II (административни разходи) и за дял III (оперативни разходи) е 
бил висок — по 40% за всеки дял, което противоречи на принципа на ежегодност 
на бюджета; отбелязва, че в своя доклад ЕСП не е намерила доказателства, че тези 
преноси са били свързани с разходи, планирани по време на бюджетния процес; 
припомня, че такива големи преноси са били извършени и през предходните 
години, и призовава Агенцията да въведе без допълнително забавяне 
диференцирани бюджетни кредити, за да се отрази по-добре многогодишният 
характер на операциите; въпреки това признава, че Агенцията предвижда 
възможността за приемане на модела на диференцирани бюджетни кредити за 
своите оперативни разходи в близко бъдеще;

7. приветства твърдия ангажимент на Агенцията за недопускането на тормоз, като 
приеме политика за защита на личното достойнство и предотвратяване на 
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психическия и сексуалния тормоз; отбелязва, че Агенцията прие през ноември 
2018 г. образец на насоки за вземане на решения във връзка с подаването на 
сигнали за нередности;

8. отбелязва, че Агенцията предостави на Европейския парламент резултатите от 
предварителния анализ на въздействието на излизането на Обединеното кралство 
от ЕС, както беше поискано от Европейската комисия, и освен това създаде 
вътрешна работна група по въпросите на излизането на Обединеното кралство от 
ЕС, която да идентифицира проблемите и да наблюдава напредъка на преговорите 
във връзка с излизането на Обединеното кралство от ЕС;

9. приветства твърдия ангажимент на Агенцията да гарантира, че всички работници 
се ползват от едни и същи права за здравословни и безопасни условия на труд, 
независимо от големината на дружеството и вида на договора или трудовото 
правоотношение;

10. отбелязва, че Сметната палата съветва да се засили независимостта на главния 
счетоводител, като се предвиди, че той/тя носи пряка отговорност пред директора 
(в административно отношение) и управителния съвет на Агенцията (във 
функционално отношение), въпреки че според Агенцията на практика главният 
счетоводител докладва пряко на директора; признава, че в отговор на тази 
препоръка на Сметната палата Агенцията е в процес на подготовка на решение на 
управителния съвет за възлагане на функциите на счетоводител на ГД „Бюджет“; 
призовава Агенцията да засили независимостта на главния счетоводител, като той 
бъде поставен на пряко подчинение на директора и на управителния съвет на 
Фондацията;

11. призовава Агенцията да използва новия учредителен регламент като възможност 
за по-нататъшно повишаване на независимостта на главния счетоводител;

12. подчертава значението на доброто сътрудничество между агенциите, работещи в 
областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването, и по-специално 
сътрудничеството между Агенцията, Eurofound, Cedefop и Европейския институт 
за равенство между половете (EIGE);

13. препоръчва въз основа на наличните данни освобождаването от отговорност на 
изпълнителния директор на Европейската агенция за безопасност и здраве при 
работа във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 
2017 година.
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