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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. džiaugiasi, kad Audito Rūmai pareiškė, jog Agentūros 2018 finansinių metų metinėse 
finansinėse ataskaitose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos ir kad jos 
finansinė padėtis 2018 m. gruodžio 31 d. nurodyta teisingai;

2. palankiai vertina tai, kad Agentūros plataus užmojo programos įgyvendinimo lygis 
siekė 93 proc. ir kad buvo viršytas nustatytas tikslas, lėmęs tai, kad biudžeto 
panaudojimo lygis 2018 m. buvo 100 proc. (96 proc. 2017 m.); palankiai vertina tai, 
kad, kaip matyti iš 2018 m. atliktos nepriklausomos suinteresuotųjų subjektų apklausos 
rezultatų, bendras visų suinteresuotųjų subjektų grupių pasitenkinimas Agentūros darbu 
yra labai didelis (apie 90 proc.);

3. remia Agentūros veiklą kuriant, renkant ir teikiant patikimą ir aktualią informaciją bei 
priemones, taip pat atliekant tyrimus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, kuriais 
prisidedama prie Sąjungos politikos, skirtos sveikoms ir saugioms darbo vietoms visoje 
Sąjungoje skatinti; todėl atkreipia dėmesį į tai, kaip svarbu užtikrinti pakankamus 
materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius, leidžiančius Agentūrai visiškai įgyvendinti 
savo užduotis ir sykiu užtikrinti, kad pirmenybė būtų teikiama agentūroms, o ne 
privatiems rangovams;

4. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti gerą agentūrų, dirbančių užimtumo, socialinių reikalų ir 
įtraukties srityse, bendradarbiavimą, visų pirma EU-OSHA, Europos gyvenimo ir darbo 
sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND), Europos profesinio mokymo plėtros centro 
(Cedefop) ir Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) bendradarbiavimą; palankiai 
vertina tai, kad 2018 m. EU-OSHA kartu su kitomis ES agentūromis, priklausančiomis 
Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD kompetencijai, pradėjo tyrimą, kaip būtų 
galima didinti sąveiką taikant esamą sistemą, ypač ES agentūrų veiklos rezultatų 
gerinimo tinkle ir už jo ribų, nes tai sudaro galimybes geriau naudotis sąveika ir keistis 
idėjomis bei geriausios praktikos pavyzdžiais, siekiant užtikrinti labiau subalansuotą 
valdymą, didesnį veiksmingumą, mažesnes sąnaudas ir geresnį agentūrų veiklos 
nuoseklumą; šiomis aplinkybėmis palankiai vertina EU-OSHA pastangas nagrinėjant 
bendras viešojo pirkimo ir preliminariąsias sutartis, kad agentūros galėtų geriau dalytis 
užduotimis; pabrėžia, kad būtina pagerinti agentūrų ir Sąjungos institucijų 
bendradarbiavimą ir stengtis neperduoti išorės subjektams vykdyti tų paslaugų, kurias 
gali teikti agentūros;

5. pažymi, kad Agentūrai buvo patikėtas svarbus vaidmuo įgyvendinant Europos 
socialiniame ramstyje įtvirtintus principus, ir palankiai vertina tvirtą jos įsipareigojimą 
užtikrinti, kad visi darbuotojai naudotųsi tokiomis pačiomis darbuotojų sveikatos ir 
saugos teisėmis, neatsižvelgiant į įmonės dydį, sutarties rūšį ar darbo santykius;

6. pripažįsta Agentūros indėlį kovojant su profesiniu vėžiu ir vykdant didžiausią pasaulyje 
darbuotojų saugos ir sveikatos kampaniją, taip pat palankiai vertina tai, kad 2018 m. 
sėkmingai pradėta ir jau daugiau kaip 30 valstybių vykdoma kampanija dėl sveikos 
darbo aplinkos ir dėl pavojingų medžiagų;
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7. palankiai vertina Agentūros darbą vykdant projektą „Reabilitacija ir grįžimas į darbą po 
vėžio gydymo“, kuris buvo užbaigtas 2018 m., siekiant pateikti rekomendacijų, kaip 
spręsti problemas, su kuriomis susiduria vėžį įveikę asmenys, grįžę į darbą po gydymo 
kurso, ir darbuotojų saugos ir sveikatos problemas, su kuriomis gali susidurti 
darbdaviai;

8. palankiai vertina Agentūros indėlį konsultaciniuose posėdžiuose dėl kancerogenų ir 
mutagenų direktyvų peržiūros ir tai, kad Agentūra yra Komisijos įsteigtos patariamosios 
grupės, sukurtos prieš steigiant Europos darbo instituciją, narė;

9. apgailestaudamas pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, jog perkėlimai į 
2019 m. pagal II antraštinę dalį (administracinės išlaidos) siekė 35 proc. (2017 m. – 
40 proc.), o perkėlimai pagal III antraštinę dalį (veiklos išlaidos) – net 46 proc. 
(2017 m. – 40 proc.); tai prieštarauja biudžeto metinio periodiškumo principui; primena, 
kad tokie dideli perkėlimai į kitą laikotarpį taip pat buvo nurodyti 2016 ir 2017 
finansiniais metais, ir ragina Agentūrą išnagrinėti šio reiškinio priežastis ir atitinkamai 
pagerinti biudžeto planavimą; atkreipia dėmesį į Agentūros atsakymą, kuriame 
paminėta galimybė pridėti ir pagrįsti galimų papildomų IT pirkimų, susijusių su 
perkėlimu į kitą laikotarpį pagal II antraštinę dalį, sąrašą, taip pat atkreipia dėmesį į tai, 
kad pagal III antraštinę dalį perkėlimai į kitą laikotarpį yra planuojami dėl didelio masto 
mokslinių tyrimų projektų pobūdžio, nes jie vykdomi dvejus metus, siekiant geriau 
panaudoti suteiktus išteklius;

10. pažymi, kad 2017 m. pabaigoje Agentūra nebuvo įdiegusi nė vienos Komisijos 
parengtos IT priemonės e. pirkimui vykdyti; taip pat pažymi, kad vis dar vykdomi 
taisomieji veiksmai;

11. išreiškia pasitenkinimą dėl to, kad iš keturių svarbių rekomendacijų, kurios buvo 
pateiktos Vidaus audito tarnybai (VAT) parengus audito ataskaitą „Sveikų darbo vietų 
kampanijos ir IT parama EU-OSHA“, trys buvo įgyvendintos ir VAT pažymėtos kaip 
baigtos, o ketvirtoji bus įgyvendinta 2019 m.;

12. džiaugdamasis pažymi, kad 2018 m. Agentūra priėmė naują veiklos rodiklių sistemą, 
pagal kurią atsižvelgiama į Parlamento pastabą, kad informacija apie veiklos rezultatus 
turi būti prieinama ir suprantama suinteresuotiesiems subjektams ir plačiajai 
visuomenei; susidomėjęs laukia pirmos naujais rodikliais paremtos ataskaitos, kuri bus 
įtraukta į Agentūros 2019 m. metinę veiklos ataskaitą; pažymi, kad tuo tikslu Agentūra 
rengia ir skelbia skaitytojams lengvas suprasti iliustruotas schemas, kuriose pateikiami 
jos pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių rezultatai;

13. pabrėžia, kad skaidrumas ir piliečių informuotumas apie agentūrų egzistavimą yra labai 
svarbūs jų demokratinei atskaitomybei; be to, mano, kad itin svarbūs yra ir agentūrų 
išteklių bei duomenų tinkamumas naudoti ir paprastumas; todėl ragina įvertinti, kaip 
šiuo metu pateikiami ir prieinami duomenys ir ištekliai, ir kokiu mastu piliečiams juos 
paprasta suprasti, atpažinti ir naudoti; primena, kad parengusios išsamų planą, kaip 
pasiekti daugiau Sąjungos piliečių, valstybės narės galėtų padidinti visuomenės 
informuotumą šioje srityje;

14. reiškia pasitenkinimą dėl to, kad Agentūroje galioja visiško priekabiavimo, 
diskriminacijos ir (arba) smurto darbo vietoje netoleravimo kultūra, ir palankiai vertina 
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jos taikomas priemones, kuriomis skatinama kova su priekabiavimu darbe ir 
smerkiamas netinkamas elgesys;

15. remia Agentūros taikomą politiką, kuria siekiama užtikrinti ekonomiškai efektyvias ir 
aplinkai nekenkiančias priemones, kad būtų sumažintas jos anglies pėdsakas darbo 
vietoje, vykdant viešojo pirkimo procedūras, suteikiant nuotolinio darbo galimybes ir 
didinant informuotumą apie e. kultūrą bei ją plėtojant;

16. remdamasis turimais duomenimis, rekomenduoja patvirtinti Europos darbuotojų saugos 
ir sveikatos agentūros vykdomajam direktoriui, kad Agentūros 2018 finansinių metų 
biudžetas įvykdytas.
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