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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako 
příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr prohlásil, že operace, na nichž se zakládá 
roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2017, jsou legální a správné a že účetní 
závěrka věrně zobrazuje finanční situaci nadace k 31. prosinci 2017;

2. podporuje činnosti a analýzy agentury v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
díky nimž agentura přispívá k tomu, aby se politika EU zaměřovala na podporu 
zdravého a bezpečného prostředí na pracovištích v celé Unii, a zdůrazňuje, jak důležité 
je pro tento účel zajistit odpovídající stav zaměstnanců a finanční zdroje, které umožní 
agentuře plnit své úkoly;

3. oceňuje soustavnou podporu agentury středním a malým podnikům a mikropodnikům, a 
to ve formě praktických nástrojů a pokynů, které jim mají umožnit působit v souladu s
právními předpisy v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci; vítá dokončení projektu 
„Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“, který usiluje o bezpečné a zdravé 
podmínky po celý pracovní život;

4. vítá skutečnost, že agentura úspěšně spustila své první elektronické zadávání zakázek v 
listopadu 2018;

5. vítá skutečnost, že agentura získala cenu evropského veřejného ochránce práv za 
vysokou úroveň veřejné správy v kategorii „Vynikající úroveň poskytování služeb 
zaměřených na občana/zákazníka“ za svůj inovativní projekt, který má usnadnit řízení 
vícejazyčných internetových stránek a který vznikl ve spolupráci s Úřadem Evropské 
unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a Překladatelským střediskem pro instituce 
Evropské unie (CdT);

6. lituje toho, že objem přenesených prostředků u hlavy II (správní výdaje) a hlavy III 
(operační výdaje) byl vysoký a činil u každé z těchto hlav 40 %, což je v rozporu se 
zásadou ročního rozpočtu; konstatuje, že EÚD ve své zprávě neshledal důkazy, že tyto 
přenosy souvisely s výdaji plánovanými během procesu sestavování rozpočtu; 
připomíná, že k takto vysokým přenosům docházelo i v předchozích letech, a vyzývá 
agenturu, aby bez dalšího prodlení zavedla časově rozlišené příděly rozpočtových 
prostředků, které budou lépe odrážet víceletou povahu operací; bere však na vědomí, že 
agentura počítá s možností v blízké budoucnosti přejít u svých operačních výdajů na 
model časově rozlišených prostředků;

7. vítá rozhodné odhodlání agentury bojovat proti obtěžování přijetím politiky ochrany 
lidské důstojnosti a boje proti psychickému a sexuálnímu obtěžování; bere na vědomí, 
že agentura přijala vzorové rozhodnutí o pokynech pro oznamování (whistleblowing) v 
listopadu 2018;

8. bere na vědomí, že agentura předala Evropskému parlamentu výsledky předběžné 
analýzy dopadu brexitu, o kterou ji požádala Evropská komise, a rovněž vytvořila 
interní pracovní skupinu pro brexit, která má identifikovat problematické záležitosti a 
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sledovat pokrok jednání o brexitu;

9. vítá pevné odhodlání agentury zajistit, aby všichni pracovníci bez ohledu na velikost 
firmy, typ smlouvy nebo zaměstnanecký vztah požívali týchž práv na zdraví a 
bezpečnost při práci;

10. bere na vědomí, že Účetní dvůr doporučuje posílit nezávislost účetního tím, že bude 
přímo odpovědný řediteli agentury (správně) a správní radě (funkčně), i když podle 
agentury je účetní v praxi odpovědný přímo řediteli; je si vědom toho, že v reakci na 
toto doporučení Účetního dvora agentura právě připravuje rozhodnutí správní rady 
svěřit plnění funkce účetního externě GŘ BUDG; žádá, aby agentura posílila 
nezávislost účetního tím, že bude přímo odpovědný řediteli agentury (správně) a správní 
radě (funkčně).

11. vyzývá agenturu, aby využila nové zřizovací nařízení jako příležitost k dalšímu zvýšení 
nezávislosti účetního;

12. upozorňuje na důležitost dobré spolupráci mezi agenturami působícími v oblasti 
zaměstnanosti, sociálních věcí a začleňování a zejména spolupráce mezi touto 
agenturou, nadací Eurofound, střediskem Cedefop a institutem EIGE;

13. na základě dostupných údajů doporučuje, aby bylo výkonné ředitelce Evropské 
agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci uděleno absolutorium za plnění 
rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2017.
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