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NÁVRHY
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:
1. víta trvalý prínos agentúry k presadzovaniu prísnych noriem bezpečnosti a zdravia pri
práci v EÚ a poukazuje na najdôležitejšie kľúčové činnosti agentúry v roku 2012,
napríklad na projekt Obozretnosť (Foresight) týkajúci sa rizík súvisiacich s ekologickými
pracovnými miestami a na spustenie kampane za zdravé pracoviská (Healthy Workplaces
Campaign); s potešením očakáva nový viacročný strategický program agentúry, ktorý je
úzko spojený s cieľmi stratégie Európa 2020 a podporuje veľmi potrebnú a očakávanú
európsku stratégiu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na roky 2013 až 2020;
2. vyjadruje spokojnosť, že podľa názoru Dvora audítorov sú príslušné transakcie súvisiace s
ročnou účtovnou závierkou agentúry za rozpočtový rok 2012 zákonné a správne;
3. víta pozitívny vývoj rokovaní so španielskymi orgánmi na pôde agentúry, ako aj to, že
dohoda o sídle sa možno uzavrie v roku 2013;
4. s poľutovaním berie na vedomie komentár Dvora audítorov týkajúci sa výšky viazaných
rozpočtových prostriedkov, ktoré boli prenesené do roku 2013; prenos prostriedkov chápe
pri viacročných projektoch; vyzýva však na lepšie riadenie postupov obstarávania
v budúcnosti;
5. berie na vedomie komentár Dvora audítorov týkajúci sa vysokej miery zrušených
prostriedkov v hlave I (9,5 %); poukazuje však na medziročný pokles miery rušenia
prostriedkov v hlavách II a III, ako aj pokles celkovej miery rušenia prostriedkov v
porovnaní s rokom 2011.
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