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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει τη διαρκή συνεισφορά του Οργανισμού στην προαγωγή υψηλών προτύπων 
υγείας και ασφάλειας στην εργασία στην ΕΕ και επισημαίνει τις σημαντικές βασικές 
δραστηριότητες του Οργανισμού το 2012, όπως είναι το έργο Foresight που συνδέεται με 
τους κινδύνους που σχετίζονται με τις πράσινες θέσεις εργασίας και η δρομολόγηση της 
εκστρατείας «Υγιείς Χώροι Εργασίας»· προσβλέπει στο νέο πολυετές στρατηγικό 
πρόγραμμα του Οργανισμού το οποίο να συνδέεται στενά με τους στόχους της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και να υποστηρίζει την τόσο απαιτούμενη και αναμενόμενη 
ευρωπαϊκή στρατηγική σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία 2013-2020· 

2. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτήρισε νόμιμες και 
κανονικές τις υποκείμενες πράξεις των ετήσιων λογαριασμών του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2012·

3. χαιρετίζει τις θετικές εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με τις ισπανικές αρχές σχετικά με 
τους χώρους του Οργανισμού και το ότι μπορεί να συναφθεί συμφωνία σχετικά με την 
έδρα το 2013· 

4. σημειώνει μετά λύπης τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορούν το 
επίπεδο των δεσμευμένων πιστώσεων που μεταφέρονται στο έτος 2013· κατανοεί τις 
μεταφορές στο επόμενο έτος στις περιπτώσεις πολυετών έργων· ζητεί ωστόσο τη λήψη 
μέτρων προς βελτίωση της διοργάνωσης των διαδικασιών προμηθειών στο μέλλον· 

5. σημειώνει τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορούν το υψηλό ποσοστό 
ακύρωσης στον τίτλο I (9,5%)· επισημαίνει ωστόσο την από έτους εις έτος μείωση του 
ποσοστού ακυρώσεων στους τίτλους II και III καθώς και τη μείωση του συνολικού 
ποσοστού ακυρώσεων εν συγκρίσει προς το έτος 2011.


