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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен 
контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. изразява задоволство, че Сметната палата обяви операциите, свързани с 
годишните отчети на Агенцията за финансовата 2018 година, за законосъобразни 
и редовни и че нейното финансово състояние към 31 декември 2018 г. е вярно 
представено;

2. приветства степента на изпълнение на бюджета от 100% през 2018 г. спрямо 96% 
през 2017 г.;

3. оценява дейностите на EU-OSHA за развитие, събиране и предоставяне на 
надеждна и съдържателна информация, анализи и инструменти относно 
безопасните и здравословни условия на труд, които допринасят за политиката на 
ЕС, насочена към насърчаване на здравословни и безопасни условия на труд в 
целия Съюз;

4. приветства факта, че през 2018 г. заедно с другите агенции в сферата на 
компетентност на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ EU-
OSHA започна анализ на това по какъв начин биха могли да се използват 
допълнително взаимодействията в рамките на съществуващата рамка, особено във 
връзка с рамката за мониторинг на изпълнението;

5. отбелязва със съжаление, че съгласно доклада на Палатата преносите към 2019 г. 
по дял II („Административни разходи“) възлизат на 35% (2017 г.: 40%), докато по 
дял III („Оперативни разходи“) те са 46% (2017 г.: 40%), което е в противоречие с 
принципа на ежегодност на бюджета; припомня, че подобни големи преноси са 
отчетени и за финансовите години 2016 и 2017, и призовава Агенцията да 
анализира причините за това и съответно да подобри планирането на бюджета; 
отбелязва отговора Агенцията, в който се посочва възможността да се прибавят и 
обосноват възможни допълнителни покупки в областта на информационните 
технологии във връзка с преносите по дял II и се изтъква планираният характер на 
преносите по отношение на програмирането на широкомащабни изследователски 
проекти, изпълнявани в рамките на двугодишен период, по дял III;

6. изразява задоволство, че от четирите важни препоръки, формулирани вследствие 
на одитния доклад на Службата за вътрешен одит относно „Healthy Workplaces 
Campaigns and IT support in EU-OSHA“ (Кампании за здравословни работни места 
и ИТ поддръжка в EU-OSHA), три са изпълнени и впоследствие приети като 
приключени от Службата за вътрешен одит, докато четвъртата ще бъде изпълнена 
през 2019 г.;

7. препоръчва въз основа на наличните факти освобождаването от отговорност на 
изпълнителния директор на Европейската агенция за безопасност и здраве при 
работа във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 
2018 година.


