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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako 
příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. vyjadřuje spokojenost s tím, že Účetní dvůr prohlásil, že operace, na nichž se zakládá 
roční účetní závěrka střediska agentury za rozpočtový rok 2018, jsou legální a správné 
a že účetní závěrka věrně zobrazuje finanční situaci agentury k 31. prosinci 2018;

2. oceňuje, že agentura dosáhla velmi vysoké míry plnění svého náročného pracovního 
programu, která činila 93 %, a to nad stanovenou cílovou míru, díky čemuž dosáhla 
míra plnění rozpočtu v roce 2018 celých 100 % oproti roku 2017, kdy činila jen 96 %; 
vítá skutečnost, že je obecná spokojenost zúčastněných stran s prací agentury je mezi 
všemi skupinami zúčastněných stran velmi vysoká (přibližně 90 %), jak vyplynulo 
z nezávislého průzkumu mezi zúčastněnými stranami, který byl proveden v roce 2018;

3. podporuje činnosti agentury, pokud jde o vytváření spolehlivých a důležitých informací, 
jejich sběr a poskytování, a analýzy a nástroje týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, neboť tyto činnosti přispívají k politice Unie, jejímž cílem je podporovat 
zdravé a bezpečné prostředí na pracovištích v celé Unii; v tomto ohledu zdůrazňuje, že 
je důležité zajistit odpovídající materiální a personální zdroje, aby mohla agentura plnit 
v své úkoly v celém rozsahu, a zároveň obecně zajistit přednostní postavení agentury 
před soukromými dodavateli;

4. upozorňuje na důležitost dobré spolupráce mezi agenturami působícími v oblasti 
zaměstnanosti, sociálních věcí a začleňování, zejména spolupráce mezi agenturou EU-
OSHA, nadací Eurofound, střediskem Cedefop a institutem EIGE; vítá skutečnost, že 
v roce 2018 agentura společně s dalšími agenturami EU v působnosti GŘ pro 
zaměstnanost zahájila analýzu, která má posoudit další využití synergií v rámci 
stávajícího rámce, zejména v rámci sítě pro rozvoj výkonu agentur EU i mimo tuto síť, 
což umožní vytváření synergií a výměnu nápadů a osvědčených postupů s cílem 
dosáhnout vyváženější správy a řízení, větší efektivity, snížení nákladů a větší 
soudržnosti mezi nimi; v této souvislosti oceňuje úsilí agentury EU-OSHA, pokud jde 
o posuzování možností společných zadávacích řízení a rámcových smluv za účelem 
lepšího sdílení úkolů mezi agenturami; zdůrazňuje, že je nezbytné zlepšit spolupráci 
mezi agenturami a orgány Unie a předejít externalizaci služeb, které by mohly 
poskytovat agentury;

5. všímá si, že agentuře byla svěřena důležitá úloha při provádění zásad evropského pilíře 
sociálních práv a vítá pevné odhodlání agentury zajistit, aby všichni pracovníci bez 
ohledu na velikost firmy, typ smlouvy nebo zaměstnanecký vztah požívali týchž práv na 
zdraví a bezpečnost při práci;

6. uznává přínos agentury k boji proti nádorovým onemocněním souvisejícím s prací a její 
zásluhu na tom, že vede největší světovou kampaň za bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci, a vítá první úspěchy kampaně „Zdravé pracoviště“ týkající se nebezpečných 
látek, jež byla zahájena v roce 2018 a už probíhá ve více než 30 zemích;

7. vítá činnost agentury související s projektem „Rehabilitace a návrat do práce po 
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nádorovém onemocnění“, který byl dokončen v roce 2018 a jehož cílem bylo 
poskytnout doporučení ohledně řešení problémů, kterým čelí osoby, které prodělaly 
nádorové onemocnění, při svém návratu do práce po skončení léčby, a výzev spojených 
s bezpečností a ochranou zdraví při práci, jimž mohou čelit jejich zaměstnavatelé;

8. oceňuje přínos agentury ke konzultačním schůzkám, které se týkají revize směrnic 
o karcinogenech a mutagenech, a oceňuje její zapojení do poradní skupiny zřízené 
Komisí v souvislosti s vytvořením Evropského orgánu pro pracovní záležitosti;

9. s politováním si všímá, že Účetní dvůr ve své zprávě uvádí, že přenosy do roku 2019 
v hlavě II (správní výdaje) činily 35 % (2017: 40 %) a v hlavě III (provozní výdaje) 
dosáhly dokonce 46 % (2017: 40 %), což je v rozporu se zásadou ročního rozpočtu; 
připomíná, že takovéto velké přenosy byly zaznamenány také v rozpočtových letech 
2016 a 2017 a žádá agenturu, aby analyzovala důvody této situace a zlepšila příslušným 
způsobem plánování rozpočtu; bere na vědomí odpověď agentury, která zmiňuje 
konkrétní možnost, že bude v souvislosti s přenosy v hlavě II doplněn a odůvodněn 
seznam dalších případných nákupů IT, a poukazuje na plánovanou povahu přenosů 
souvisejících s rozsáhlými výzkumnými projekty, které trvají dva roky, v hlavě III 
s cílem dosáhnout většího dopadu vynaložených zdrojů;

10. konstatuje, že pokud jde o elektronické zadávání veřejných zakázek, agentura do konce 
roku 2017 nezačala používat žádný z informačně-technologických nástrojů, které 
vyvinula Komise; bere nicméně na vědomí, že stále probíhají nápravná opatření;

11. s uspokojením konstatuje, že ze čtyř důležitých doporučení, která byla vydána na 
základě auditní zprávy útvaru interního auditu nazvané „Kampaně za zdravé pracovní 
prostředí a podpora IT v agentuře EU-OSHA“, byla provedena tři doporučení, která 
následně útvar vnitřního auditu akceptoval jako uzavřená, přičemž čtvrté doporučení 
mělo být provedeno v roce 2019;

12. vyjadřuje uspokojení nad tím, že agentura v roce 2018 přijala nový rámec pro ukazatele 
výkonnosti, aby tak zohlednila připomínky Parlamentu ohledně nutnosti zajistit pro 
zúčastněné strany a širokou veřejnost dostupnost a přehlednost informací o výkonnosti; 
se zájmem očekává první zprávu o nových ukazatelích, která bude k dispozici ve 
výroční zprávě o činnosti agentury za rok 2019; konstatuje, že v důsledku této 
skutečnosti agentura vytváří a zveřejňuje srozumitelné grafiky, které informují 
o výsledcích jejích klíčových ukazatelů výkonnosti;

13. zdůrazňuje, že z hlediska demokratické odpovědnosti agentur je důležitá transparentnost 
a povědomí občanů o existenci agentur; domnívá se, že zásadní význam má využitelnost 
a snadnost použití zdrojů a údajů agentury; požaduje tudíž posouzení toho, jak se 
v současnosti prezentují a zpřístupňují údaje a zdroje a jak je pro občany snadné je 
nalézt, rozeznat a používat; připomíná, že povědomí veřejnosti o této oblasti mohou 
zvýšit členské státy vytvořením komplexního plánu, jak oslovit více občanů Unie;

14. vyjadřuje spokojenost s tím, že agentura uplatňuje politiku nulové tolerance vůči 
obtěžování a diskriminaci nebo násilí na pracovišti, jakož i spokojenost s jejími 
opatřeními na podporu politiky a postupů potírajících obtěžování na pracovišti, které 
zamítají nevhodné chování;
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15. podporuje politiku agentury, která zajišťuje uplatňování nákladově efektivních 
a ekologických opatření zaměřených na snížení její uhlíkové stopy na pracovišti 
prostřednictvím postupů zadávání veřejných zakázek, využívání práce na dálku 
a povědomí o elektronické kultuře a rozvíjení této kultury;

16. na základě dostupných údajů doporučuje, aby bylo výkonné ředitelce Evropské 
agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci uděleno absolutorium za plnění 
rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2018.
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