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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot, mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. megelégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az ügynökség 2017. évi 
pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyleteket a 
Számvevőszék jogszerűnek és szabályszerűnek ítélte, és kijelentette, hogy az ügynökség 
valósághűen számolt be 2017. december 31-i pénzügyi helyzetéről;

2. támogatja az ügynökség munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos 
tevékenységeit és elemzéseit, amelyek hozzájárulnak az egészséges és biztonságos 
munkahelyek Unión belüli előmozdítását célzó uniós politikához, és hangsúlyozza e 
célból annak fontosságát, hogy biztosítsák a megfelelő személyzetet és pénzügyi 
forrásokat, lehetővé téve ezzel az ügynökség számára feladatainak végrehajtását;

3. nagyra értékeli, hogy az ügynökség folyamatosan támogatja a közepes, kis- és 
mikrovállalkozásokat olyan gyakorlati eszközök és iránymutatások formájában, 
amelyek lehetővé teszik számukra a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi (OSH) 
jogszabályok betartását; üdvözli az „Egészséges munkahelyek minden életkorban” 
elnevezésű projekt véglegesítését, amely biztonságos és egészséges 
munkakörülményeket mozdít elő a teljes életpálya időtartama alatt;

4. üdvözli, hogy az ügynökség 2018 novemberében sikeresen elindította első e-
közbeszerzését;

5. üdvözli, hogy az ügynökség elnyerte az európai ombudsman díját a „Kiválóság a 
polgárok/ügyfelek számára nyújtott szolgáltatások terén” kategóriában, amelyet az 
Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalával (EUIPO) és az Európai Unió Szerveinek 
Fordítóközpontjával (CdT) együttműködésben a többnyelvű weboldalak fordítási 
irányításának megkönnyítésére irányuló innovatív projektjéért kapott;

6. sajnálja, hogy a II. cím (Igazgatási kiadások) és a III. cím (Operatív kiadások) esetében 
magas – mindkét cím esetében 40% – volt az átvitelek aránya, ami ellentétben áll az 
évenkéntiség költségvetési alapelvével; megjegyzi, hogy a Számvevőszék jelentésében 
nem talált bizonyítékot arra, hogy ezek az átvitelek a költségvetési folyamat során 
tervezett kiadásokkal lettek volna kapcsolatosak; emlékeztet, hogy korábbi években is 
került sor ilyen magas arányú átvitelekre, és felszólítja az ügynökséget, hogy 
haladéktalanul vezessen be differenciált költségvetési előirányzatokat, hogy jobban 
tükrözze műveletei többéves jellegét; tudomásul veszi azonban, hogy az ügynökség 
tervezi annak lehetőségét, hogy a közeljövőben bevezeti az operatív kiadások 
differenciált előirányzatainak modelljét;

7. üdvözli, hogy az ügynökség a személyek méltóságának megvédésére és a lelki és 
szexuális zaklatás megelőzésére irányuló politika elfogadásával határozottan 
elköteleződött a zaklatás megelőzése mellett; megállapítja, hogy az ügynökség 2018. 
novemberben iránymutatást fogadott el a visszaélést jelentő személyekkel kapcsolatos 
határozatmintákról;
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8. megjegyzi, hogy az ügynökség — az Európai Bizottság kérésének megfelelően –
benyújtotta az Európai Parlamentnek a brexit hatására vonatkozó előzetes elemzés 
eredményeit, továbbá létrehozta a brexittel foglalkozó belső munkacsoportot, hogy 
azonosítsa a problémákat és nyomon kövesse a brexittel kapcsolatos tárgyalások 
előrehaladását;

9. üdvözli, hogy az ügynökség határozottan elkötelezte magát annak biztosítása mellett, 
hogy minden munkavállaló ugyanazokat a munkaegészségügyi és munkabiztonsági 
jogokat élvezze, tekintet nélkül a vállalkozás méretére, a szerződés jellegére vagy a 
munkaviszonyra;

10. megjegyzi, hogy a Számvevőszék szerint a számvitelért felelős tisztviselő 
függetlenségének növelésére lenne szükség, és ehhez a tisztviselőnek igazgatási 
kérdésekben az ügynökség igazgatójának, működésbeli kérdésekben pedig az 
igazgatótanácsnak kellene közvetlen elszámolással tartoznia, bár az ügynökség szerint a 
számvitelért felelős tisztviselő a gyakorlatban közvetlenül az igazgatónak számol be; 
tudomásul veszi, hogy a Számvevőszék ezen ajánlására reagálva az ügynökség jelenleg 
készíti elő a döntést arról, hogy az irányító testület kiszervezze-e a számvitelért felelős 
tisztviselő pozícióját a Költségvetési Főigazgatósághoz; felszólítja az ügynökséget, 
hogy növelje a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségét azzal, hogy közvetlenül az 
ügynökség igazgatójának és az igazgatótanácsnak kell beszámolnia;

11. felszólítja az ügynökséget, hogy az új alapító rendeletet lehetőségként kihasználva 
erősítse tovább a számvitelért felelős tisztviselő függetlenségét;

12. kiemeli a foglalkoztatás, a szociális ügyek és a befogadás terén tevékenykedő 
ügynökségek, különösen az ügynökség, az Eurofound, a Cedefop és az EIGE közötti jó 
együttműködés fontosságát;

13. a rendelkezésre álló információk alapján azt javasolja, hogy adják meg a mentesítést az 
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség ügyvezető 
igazgatójának az ügynökség 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozóan.
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