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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. džiaugiasi, kad Audito Rūmai pareiškė, jog Agentūros 2018 finansinių metų metinėse 
finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos ir kad jos 
finansinė padėtis 2018 m. gruodžio 31 d. nurodyta teisingai;

2. palankiai vertina tai, kad biudžeto panaudojimo lygis 2018 m. buvo 100 proc. (2017 m. 
– 96 proc.);

3. palankiai vertina EU-OSHA veiklą kuriant, renkant ir teikiant patikimą ir aktualią 
informaciją bei priemones, taip pat atliekant tyrimus darbuotojų saugos ir sveikatos 
klausimais, kuriais prisidedama prie ES politikos, skirtos sveikoms ir saugioms darbo 
vietoms visoje Sąjungoje skatinti;

4. palankiai vertina tai, kad 2018 m. EU-OSHA kartu su kitomis ES agentūromis, 
priklausančiomis Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD kompetencijai, pradėjo 
tyrimą, kaip būtų galima didinti sąveiką taikant esamą sistemą, ypač kiek tai susiję su 
veiklos rezultatų stebėjimo sistema;

5. apgailestaudamas pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, jog perkėlimai į 
2019 m. pagal II antraštinę dalį (administracinės išlaidos) siekė 35 proc. (2017 m. 
40 proc.), o perkėlimai pagal III antraštinę dalį (veiklos išlaidos) siekė net 46 proc. 
(2017 m. – 40 proc.); tai prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui; primena, 
kad tokie dideli perkėlimai į kitą laikotarpį taip pat buvo nurodyti 2016 ir 2017 
finansiniais metais, ir ragina Agentūrą išnagrinėti šio reiškinio priežastis ir atitinkamai 
pagerinti biudžeto planavimą; atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, kuriame 
paminėta galimybė pridėti ir pagrįsti galimų papildomų IT pirkimų, susijusių  su 
perkėlimu į kitą laikotarpį pagal II antraštinę dalį, sąrašą, taip pat atkreipia dėmesį į tai, 
kad pagal III antraštinę dalį perkėlimai į kitą laikotarpį yra planuojami dėl didelio masto 
mokslinių tyrimų projektų pobūdžio, nes jie vykdomi dvejus metus;

6. išreiškia pasitenkinimą dėl to, kad iš keturių svarbių rekomendacijų, kurios buvo 
pateiktos Vidaus audito tarnybai (VAT) parengus audito ataskaitą „Sveikų darbo vietų 
kampanijos ir IT parama EU-OSHA“, trys buvo įgyvendintos ir VAT pažymėtos kaip 
baigtos, o ketvirtoji bus įgyvendinta 2019 m.;

7. remdamasis turimais duomenimis, rekomenduoja patvirtinti Europos darbuotojų saugos 
ir sveikatos agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2018 finansinių metų 
biudžetas įvykdytas.


