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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. приветства продължаващия принос на Агенцията за насърчаване на високи
стандарти за здраве и безопасност при работа в ЕС и посочва важните ключови
дейности на Агенцията през 2012 г., като прогнозния проект, свързан с рисковете,
асоциирани със зелените работни места, и стартирането на кампанията
„Здравословни работни места“; очаква новата многогодишна стратегическа
програма на Агенцията, тясно свързана със целите на стратегия „Европа 2020“ и
подкрепяща така необходимата и очаквана Европейска стратегия за здравословни и
безопасни условия на труд за периода 2013—2020 г.
2. изразява задоволство, че Сметната палата обяви операциите, свързани с годишните
отчети на Агенцията за финансовата 2012 година, за законосъобразни и редовни;
3. приветства положителното развитие на преговорите с испанските органи относно
помещенията на Агенцията и възможното сключване на споразумение относно
седалището през 2013 г.;
4. отбелязва със съжаление забележките на Сметната палата относно равнището на
бюджетните кредити за поети задължения пренесени за 2013 г. разбира
необходимостта от преноси при многогодишни проекти; при все това призовава за
мерки за подобряване на организацията на процедурите за възлагане на обществени
поръчки в бъдеще;
5. отбелязва забележките на Сметната палата относно високото равнище на анулиране
по дял І (9,5 %); посочва обаче спада на годишна база на равнището на анулиране
по дялове ІІ и ІІІ, както и като цяло по-ниското равнище на анулиране в сравнение с
2011 г.
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