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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is tevreden met de voortdurende bijdrage van het agentschap aan de bevordering van 
strenge normen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk in de EU en wijst 
op de belangrijke kernactiviteiten van het agentschap in 2012, zoals het Foresight-project 
op het gebied van de risico’s die het gevolg zijn van groene banen en de start van de 
“Gezonde werkplekken”-campagne; kijkt uit naar het nieuwe strategische 
meerjarenprogramma van het agentschap, dat nauw verband moet houden met de 
doelstellingen van de Europa 2020-strategie en dat voor ondersteuning moet zorgen van 
de Europese strategie voor veiligheid en gezondheid op het werk voor de periode 2013-
2020, die erg nodig is en waarop met ongeduld wordt gewacht; 

2. spreekt zijn tevredenheid uit met het feit dat de Rekenkamer heeft verklaard dat de 
onderliggende verrichtingen bij de jaarrekeningen van het agentschap voor het 
begrotingsjaar 2012 wettig en regelmatig zijn;

3. is tevreden met de positieve ontwikkelingen bij de onderhandelingen met de Spaanse 
autoriteiten over de gebouwen van het agentschap en met het feit dat in 2013 misschien 
een overeenkomst over een vestigingsplaats zal kunnen worden gesloten; 

4. neemt teleurgesteld kennis van de opmerkingen van de Rekenkamer over het niveau van 
de vastgelegde kredieten die zijn overgedragen naar 2013; begrijpt de overdrachten in het 
geval van meerjarenprojecten; vraagt evenwel maatregelen om de organisatie van 
aanbestedingsprocedures in de toekomst te verbeteren; 

5. neemt kennis van de opmerkingen van de Rekenkamer over het hoge 
annuleringspercentage voor titel I (9,5 %); wijst evenwel op het feit dat het 
annuleringspercentage jaar na jaar daalt in titel II en titel III en op de daling van het 
algemene annuleringspercentage ten opzichte van 2011.


