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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyjadruje spokojnosť s tým, že Dvor audítorov vyhlásil, že operácie súvisiace s ročnou 
účtovnou závierkou agentúry za rozpočtový rok 2017 sú zákonné a riadne a že jej 
finančná situácia k 31. decembru 2017 je náležite vyjadrená;

2. podporuje činnosti a analýzy agentúry týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, ktoré sú prínosom pre politiku EÚ zameranú na podporu zdravých a bezpečných 
pracovísk v Únii, a v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť primerané 
personálne a finančné zdroje, ktoré agentúre umožnia plniť svoje úlohy;

3. oceňuje trvalú podporu, ktorú agentúra poskytuje stredným a malým podnikom a 
mikropodnikom vo forme praktických nástrojov a usmernení, aby im umožnila 
dodržiavať právne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; víta 
dokončenie projektu Zdravé pracoviská pre všetky vekové skupiny, ktorý podporuje 
bezpečné a zdravé podmienky počas celého pracovného života;

4. víta to, že agentúra úspešne začala svoju prvú elektronickú verejnú súťaž v novembri 
2018;

5. víta to, že agentúra získala cenu európskeho ombudsmana za dobrú správu v kategórii 
Excelentnosť pri poskytovaní služieb zameraných na občanov/zákazníkov ako výsledok 
svojho inovačného projektu na uľahčenie správy prekladov viacjazyčných webových 
stránok v spolupráci s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a 
Prekladateľským strediskom pre orgány Európskej únie (CdT);

6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že prenesené rozpočtové prostriedky v hlave II 
(administratívne výdavky) a hlave III (operačné výdavky) boli vysoké, a to 40 % v 
každej hlave, čo je v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu; berie na vedomie, že 
Európsky dvor audítorov vo svojej správe nenašiel dôkazy o tom, že tieto prenosy sa 
týkali výdavkov naplánovaných počas zostavovania rozpočtu; pripomína, že takéto 
vysoké prenosy sa vyskytli aj predchádzajúcich rokoch, a vyzýva agentúru, aby 
bezodkladne zaviedla diferencované rozpočtové prostriedky s cieľom lepšie zohľadniť 
viacročný charakter operácií; berie však na vedomie, že agentúra zvažuje možnosť, že v 
blízkej budúcnosti prijme pre svoje operačné výdavky model diferencovaných 
rozpočtových prostriedkov;

7. víta pevné odhodlanie agentúry predchádzať obťažovaniu, o čom svedčí prijatie politiky 
na ochranu ľudskej dôstojnosti a predchádzanie psychickému obťažovaniu a 
sexuálnemu obťažovaniu; berie na vedomie, že agentúra prijala v novembri 2018 
vzorové usmernenia pre rozhodovanie týkajúce sa oznamovania protispoločenskej 
činnosti;

8. konštatuje, že agentúra poskytla Európskemu parlamentu výsledky predbežnej analýzy 
vplyvu brexitu, ako to požadovala Európska komisia, a okrem toho vytvorila internú 
pracovnú skupinu pre brexit, ktorá bude odhaľovať problémy a monitorovať pokrok v 
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rokovaniach o brexite;

9. víta pevný záväzok agentúry zabezpečiť, aby všetci pracovníci mali rovnaké práva v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bez ohľadu na veľkosť spoločnosti, druh 
zmluvy alebo pracovnoprávny vzťah;

10. konštatuje, že Dvor audítorov odporúča posilniť nezávislosť účtovníka tak, aby bol 
priamo podriadený riaditeľovi agentúry (administratívne) a riadiacej rade (funkčne), aj 
keď podľa agentúry je účtovník v skutočnosti priamo podriadený riaditeľovi; uznáva, že 
agentúra EU-OSHA v reakcii na toto odporúčanie Dvora audítorov v súčasnosti 
pripravuje rozhodnutie, aby riadiaca rada poverila funkciou účtovníka GR BUDG; žiada 
agentúru, aby posilnila nezávislosť účtovníka tak, aby bol priamo podriadený 
riaditeľovi agentúry (administratívne) a riadiacej rade (funkčne);

11. vyzýva agentúru, aby využila nové nariadenie o zriadení agentúry ako príležitosť na 
ďalšie posilnenie nezávislosti účtovníka;

12. zdôrazňuje význam dobrej spolupráce medzi agentúrami, ktoré pôsobia v oblasti 
zamestnanosti, sociálnych vecí a sociálneho začleňovania, a najmä spolupráce medzi 
touto agentúrou, nadáciou Eurofound, strediskom Cedefop a inštitútom EIGE;

13. na základe dostupných údajov odporúča udeliť výkonnej riaditeľke Európskej agentúry 
pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry 
za rozpočtový rok 2017.
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