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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta kontroles 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. pauž gandarījumu par to, ka Revīzijas palāta ir atzinusi Aģentūras 2017. finanšu gada 
pārskatiem pakārtotos darījumus par likumīgiem un pareiziem un ka ir patiesi 
atspoguļots tās finanšu stāvoklis 2017. gada 31. decembrī;

2. atbalsta Aģentūras darbību un analīzi par darba aizsardzību, kas dod ieguldījumu ES 
politikas veidošanas procesā, kura mērķis ir sekmēt veselīgas un drošas darbavietas visā 
Savienībā, un šajā sakarībā uzsver to, ka ir svarīgi nodrošināt atbilstīgu personālu un 
finansējumu, lai ļautu Aģentūrai pildīt tās uzdevumus;

3. atzinīgi vērtē Aģentūras noturīgo atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem un 
mikrouzņēmumiem, sniedzot praktiskus instrumentus un pamatnostādnes, kas ļauj tiem 
ievērot tiesību aktus darba aizsardzības jomā; atzinīgi vērtē to, ka ir pabeigts projekts 
“Veselībai nekaitīgas darbavietas dažāda vecuma cilvēkiem”, kas veicina drošus un 
veselībai nekaitīgus apstākļus visa darba mūža garumā;

4. atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra 2018. gada novembrī veiksmīgi sāka savu pirmo e-
konkursu;

5. atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra saņēma Eiropas Ombuda Labas pārvaldības balvu 
kategorijā “Izcilība uz iedzīvotājiem/klientiem vērstu pakalpojumu sniegšanā” par 
inovatīvo projektu, ar kuru tika veicināta daudzvalodu tīmekļvietņu tulkošanas
pārvaldība un kurš tika īstenots sadarbībā ar Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma 
biroju (EUIPO) un Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru (CdT);

6. pauž nožēlu par to, ka II sadaļā “Administratīvie izdevumi” un III sadaļā 
“Pamatdarbības izdevumi” bija augsts pārnesumu līmenis — gan vienā, gan otrā sadaļā 
40 % —, bet tas ir pretrunā budžeta gada pārskata principam; ņem vērā, ka Revīzijas 
palāta ziņojumā norādīja — tā nav guvusi apliecinājumu tam, ka šie pārnesumi bija 
saistīti ar izdevumiem, kas tika paredzēti budžeta plānošanas procesā; atgādina, ka šāds 
augsts pārnesumu līmenis bija vērojams arī iepriekšējos gados, un aicina Aģentūru 
nekavējoties ieviest diferencētas budžeta apropriācijas, lai labāk atspoguļotu darbību 
daudzgadu raksturu; tomēr pieņem zināšanai, ka Aģentūra paredz iespēju tuvākajā 
nākotnē pieņemt diferencēto apropriāciju modeli, kas tiks piemērots tās darbības 
izdevumiem;

7. atzinīgi vērtē Aģentūras stingro apņemšanos nepieļaut aizskarošu izturēšanos, pieņemot 
politiku par personas cieņas aizsardzību un psiholoģiskas aizskaršanas un seksuālas 
uzmākšanās novēršanu; ņem vērā, ka Aģentūra 2018. gada novembrī pieņēma vadlīnijas 
lēmumu pieņemšanai par ziņošanu;

8. ņem vērā, ka Aģentūra iesniedza Eiropas Parlamentam rezultātus, kas tika gūti pagaidu 
analīzē par Brexit ietekmi, kā to bija prasījusi Eiropas Komisija, un turklāt ir izveidojusi 
iekšēju darba grupu Brexit jautājumos, kas konstatēs risināmos jautājumus un uzraudzīs 
Brexit sarunu norisi;
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9. atzinīgi vērtē Aģentūras stingro apņemšanos nodrošināt visiem darba ņēmējiem 
vienādas tiesības uz darba aizsardzību neatkarīgi no uzņēmuma lieluma, līguma vai 
darba tiesisko attiecību veida;

10. ņem vērā, ka Revīzijas palāta iesaka stiprināt grāmatveža neatkarību, padarot viņu tieši 
pakļautu Aģentūras direktoram (administratīvā ziņā) un valdei (funkcionālā ziņā), lai 
gan saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju grāmatvedis faktiski ir tieši pakļauts 
direktoram; pieņem zināšanai, ka Aģentūra, reaģējot uz Revīzijas palātas ieteikumu, 
šobrīd gatavo valdes lēmumu par grāmatveža amata nodošanu DG BUDG; prasa, lai 
Aģentūra stiprinātu grāmatveža neatkarību, padarot viņu tieši atbildīgu Aģentūras 
direktoram un valdei;

11. aicina Aģentūru izmantot jauno dibināšanas regulu kā iespēju vēl vairāk palielināt 
grāmatveža neatkarību;

12. uzsver to, ka ir svarīgi veidot labu sadarbību starp aģentūrām, kuras strādā 
nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības jomā, un jo īpaši starp Aģentūru, Eurofound, 
Cedefop un EIGE;

13. pamatojoties uz pieejamo informāciju, iesaka sniegt Eiropas Darba drošības un 
veselības aizsardzības aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 
2017. finanšu gada budžeta izpildi.
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