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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. își exprimă mulțumirea că legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor 
anuale ale Agenției pentru exercițiul financiar 2017 au fost constatate de Curtea de 
Conturi și că situația sa financiară la 31 decembrie 2017 este corect prezentată;

2. sprijină activitățile Agenției și analiza realizată de aceasta în legătură cu securitatea și 
sănătatea la locul de muncă, contribuind astfel la politicile UE menite să promoveze 
locurile de muncă sănătoase și sigure în întreaga Uniune și subliniază, în acest sens, 
importanța asigurării unor resurse umane și financiare adecvate care să-i permită 
agenției să își îndeplinească sarcinile;

3. apreciază sprijinul constant acordat de agenție întreprinderilor mici și mijlocii și 
microîntreprinderilor, sub forma unor instrumente și orientări practice care să le permită 
să respecte legislația privind securitatea și sănătatea în muncă; salută finalizarea 
proiectului „Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele”, care promovează condiții 
de sănătate și sigure pe întreaga durată a vieții profesionale;

4. salută faptul că Agenția a lansat cu succes prima sa licitație electronică în noiembrie 
2018;

5. salută primirea de către Agenție a premiului Ombudsmanului European pentru bună 
administrare, categoria „excelență în furnizarea de servicii orientate către 
cetățeni/clienți”, ca urmare a proiectului său inovator de facilitare a gestionării 
traducerii site-urilor de internet multilingve, în colaborare cu Oficiul Uniunii Europene 
pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) și cu Centrul de Traduceri pentru Organismele 
Uniunii Europene (CdT);

6. regretă că nivelul reportărilor pentru titlul II (cheltuieli administrative) și pentru titlul III 
(cheltuieli operaționale) a fost ridicat, ajungând la 40 % pentru fiecare titlu, ceea ce 
contravine principiului bugetar al anualității; constată că, în raportul său, CCE nu a găsit 
dovezi care să arate că aceste reportări sunt legate de cheltuielile planificate pe 
parcursul procesului bugetar; reamintește că și în anii precedenți nivelul reportărilor a 
fost ridicat și invită Agenția să introducă fără întârziere credite bugetare diferențiate 
pentru a reflecta mai bine natura multianuală a operațiunilor; cu toate acestea, ia act de 
faptul că Agenția are în vedere posibilitatea de a adopta modelul creditelor diferențiate 
pentru cheltuielile sale de funcționare în viitorul apropiat;

7. salută angajamentul ferm al Agenției în ceea ce privește prevenirea hărțuirii prin 
adoptarea politicii privind protecția demnității persoanei și prevenirea hărțuirii 
psihologice și a hărțuirii sexuale; constată că agenția a adoptat, în noiembrie 2018, 
orientări pentru modelul de decizie privind avertizarea în interes public;

8. constată că Agenția a pus la dispoziția Parlamentului European rezultatele unei analize 
preliminare a impactului Brexitului, astfel cum a solicitat Comisia Europeană, și a 
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instituit, de asemenea, un grup intern de lucru pentru Brexit pentru a identifica 
problemele legate de acesta și a monitoriza progresele negocierilor privind Brexitul;

9. salută angajamentul ferm al Agenției de a se asigura că toți lucrătorii beneficiază de 
aceleași drepturi în materie de sănătate și siguranță la locul de muncă, indiferent de 
dimensiunea întreprinderii, de tipul contractului sau de raportul de muncă;

10. constată că Curtea de Conturi recomandă să se consolideze independența contabilului, 
acesta urmând să fie direct responsabil în fața directorului Agenției (pentru chestiuni 
administrative) și în fața Consiliului de administrație (pentru chestiuni funcționale), 
deși, potrivit Agenției, contabilul se află, în practică, în subordinea directă a 
directorului; recunoaște că, răspunzând acestei recomandări a Curții de Conturi, Agenția 
pregătește în prezent o decizie prin care Consiliul de conducere să externalizeze poziția 
de contabil către DG BUDG; solicită Agenției să consolideze independența contabilului, 
făcând ca acesta să fie subordonat direct directorului agenției și consiliului;

11. invită Agenția să folosească noul regulament de înființare ca pe o oportunitate de a 
crește și mai mult independența contabilului;

12. subliniază importanța bunei cooperări dintre agențiile din domeniul ocupării forței de 
muncă, afacerilor sociale și incluziunii și, în special, a cooperării dintre Agenție, 
Eurofound, Cedefop și EIGE;

13. recomandă, pe baza datelor disponibile, să se acorde directorului executiv al Agenției 
Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2017.
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