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POBUDE
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:
1. pozdravlja dejstvo, da je agencija tudi v letu 2012 prispevala k visokim standardom
zdravja in varnosti pri delu v EU, in opozarja na njene pomembne osrednje dejavnosti, kot
je projekt Foresight o tveganjih, povezanih z okolju prijaznimi službami, in začetek akcije
za zdrava delovna mesta; pričakuje nov večletni strateški program agencije, ki bo tesno
povezan s cilji strategije Evropa 2020 in bo v pomoč pri oblikovanju nujno potrebne in
težko pričakovane evropske strategije za zdravje in varnost pri delu za obdobje 2013–
2020;
2. izraža zadovoljstvo z ugotovitvijo Računskega sodišča, da so letni računovodski izkazi
agencije za proračunsko leto 2012 v vseh pomembnih vidikih zakoniti in pravilni;
3. pozdravlja pozitivne premike v pogajanjih s španskimi oblastmi o prostorih agencije in
dejstvo, da utegne biti dogovor o sedežu sklenjen še v letu 2013;
4. z obžalovanjem ugotavlja, da je imelo Računsko sodišče pripombe v zvezi s stopnjo
prevzetih obveznosti, prenesenih v leto 2013; razume, da do tega lahko pride pri večletnih
projektih; vseeno pa poziva k ukrepom za boljšo organizacijo prihodnjih postopkov javnih
naročil;
5. je seznanjen s pripombo Računskega sodišča o visoki stopnji storniranih sredstev v
naslovu I (9,5 %); vseeno poudarja, da se je ta stopnja v naslovih II in III iz leta v leto
zmanjševala, prav tako pa se je zmanjšala skupna raven storniranih sredstev v primerjavi z
letom 2011.
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