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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. wyraża zadowolenie z faktu, że Trybunał Obrachunkowy uznał, iż transakcje leżące 
u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok budżetowy 2018 są 
legalne i prawidłowe oraz że jej sytuacja finansowa na dzień 31 grudnia 2018 r. została 
przedstawiona rzetelnie;

2. wyraża uznanie dla bardzo wysokiego wskaźnika wykonania ambitnego programu prac 
Agencji, wynoszącego 93 % i wykraczającego poza ustalony cel, dzięki czemu 
wskaźnik wykonania budżetu wyniósł 100 % w 2018 r. w porównaniu z 96 % w 2017 
r.; wyraża zadowolenie, że zgodnie z niezależnym badaniem przeprowadzonym w 
2018 r. ogólny poziom zadowolenia z pracy Agencji we wszystkich grupach 
zainteresowanych stron jest bardzo wysoki (ok. 90 %);

3. popiera działania Agencji mające na celu opracowywanie, gromadzenie i dostarczanie 
wiarygodnych i istotnych informacji, analiz i narzędzi dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, które to działania przyczyniają się do kształtowania polityki Unii mającej 
na celu promowanie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy w całej Unii; podkreśla w 
tym kontekście konieczność zapewnienia Agencji wystarczających zasobów 
materialnych i kadrowych niezbędnych do właściwego wykonywania jej zadań, a 
jednocześnie zwraca uwagę na potrzebę ogólnego zapewniania pierwszeństwa agencji 
przed wykonawcami prywatnymi;

4. podkreśla, jak ważna jest dobra współpraca pomiędzy agencjami działającymi w 
dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, w szczególności 
współpraca pomiędzy EU-OSHA, Eurofoundem, Cedefopem i EIGE; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że w 2018 r. EU-OSHA wraz z pozostałymi agencjami UE 
wchodzącymi w zakres kompetencji DG ds. Zatrudnienia rozpoczęła analizę 
możliwości dalszego wykorzystania synergii w istniejących ramach, zwłaszcza sieci na 
rzecz rozwoju efektywności agencji Unii, jak również poza nią, co umożliwi tworzenie 
synergii oraz wymianę pomysłów i najlepszych praktyk, a także posłuży zapewnieniu 
bardziej zrównoważonego zarządzania, lepszej efektywności, obniżeniu kosztów i 
większej spójności między nimi; docenia w tym kontekście starania EU-OSHA na rzecz 
analizy zamówień wspólnych i umów ramowych w celu lepszego podziału zadań 
między agencjami; podkreśla konieczność poprawy współpracy między agencjami a 
instytucjami Unii i unikania eksternalizacji usług, które mogą być świadczone przez 
agencje;

5. zauważa, że Agencja odgrywa ważną rolę we wdrażaniu zasad zapisanych w 
Europejskim filarze społecznym, i z zadowoleniem przyjmuje zdecydowane 
zobowiązanie Agencji do zapewnienia wszystkim pracownikom takich samych praw w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, 
rodzaju umowy czy stosunku pracy;

6. uznaje wkład Agencji w walkę z nowotworami pochodzenia zawodowego oraz w 
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największą na świecie kampanię na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, a ponadto z 
zadowoleniem przyjmuje pierwsze sukcesy kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsca 
pracy: substancje niebezpieczne”, która rozpoczęła się w 2018 r. i jest już prowadzona 
w ponad 30 krajach;

7. z zadowoleniem przyjmuje prace Agencji nad projektem „Rehabilitacja i powrót do 
pracy po chorobie nowotworowej”, który zakończono w 2018 r. i którego celem było 
sformułowanie zaleceń z myślą o rozwiązaniu problemów osób powracających do pracy 
po zakończeniu terapii choroby nowotworowej oraz z myślą o podjęciu wyzwań w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w obliczu których mogą stanąć ich 
pracodawcy;

8. docenia wkład Agencji w spotkania konsultacyjne poświęcone przeglądowi dyrektyw 
dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów oraz jej członkostwo w grupie 
doradczej ustanowionej przez Komisję z myślą o stworzeniu Europejskiego Urzędu ds. 
Pracy;

9. na podstawie sprawozdania Trybunału z ubolewaniem odnotowuje, że poziom 
przeniesień na 2019 r. w tytule II (wydatki administracyjne) wyniósł 35 % (w 2017 r.: 
40 %), zaś w tytule III (wydatki operacyjne) wyniósł on aż 46 % (w 2017 r.: 40 %), co 
było sprzeczne z budżetową zasadą jednoroczności; przypomina, że takie wysokie 
poziomy przeniesień zostały odnotowane również w odniesieniu do lat budżetowych 
2016 i 2017, oraz wzywa Agencję do przeprowadzenia analizy przyczyn takiego stanu 
rzeczy i do odpowiedniego usprawnienia planowania budżetowego; odnotowuje 
odpowiedź Agencji, która wskazuje, że w przypadku przeniesień środków w tytule II 
można dodać i uzasadnić listę potencjalnych dodatkowych zakupów materiałów 
informatycznych, i zwraca uwagę na planowany charakter przeniesień w tytule III 
wynikających z programowania zakrojonych na szeroką skalę projektów badawczych, 
które będą realizowane przez dwa lata, w celu osiągnięcia większego oddziaływania za 
pośrednictwem dostępnych zasobów;

10. zauważa, że jeżeli chodzi o elektroniczne zamówienia publiczne, do końca 2017 r. 
Agencja nie zaczęła stosować żadnego z narzędzi informatycznych opracowanych przez 
Komisję; zauważa jednak, że nadal realizowane są działania naprawcze;

11. wyraża zadowolenie w związku z tym, że z czterech ważnych zaleceń wydanych w 
związku ze sprawozdaniem Służby Audytu Wewnętrznego z kontroli dotyczącej 
kampanii na rzecz zdrowych miejsc pracy i wsparcia informatycznego w Agencji trzy 
zalecenia zostały wdrożone, a następnie przyjęte jako zamknięte przez Służbę Audytu 
Wewnętrznego, natomiast czwarte miało zostać wdrożone w 2019 r.;

12. wyraża zadowolenie z faktu, że w 2018 r. Agencja przyjęła nowe ramy wskaźników 
wykonania, aby uwzględnić uwagi Parlamentu dotyczące potrzeby udostępnienia 
informacji o wynikach zainteresowanym stronom i ogółowi społeczeństwa oraz 
zapewnienia ich czytelności; z zainteresowaniem oczekuje na pierwsze sprawozdanie 
dotyczące nowych wskaźników, które zostanie udostępnione w rocznym sprawozdaniu 
z działalności Agencji za 2019 r.; zauważa, że w związku z tym Agencja opracowuje i 
publikuje przystępne dla czytelnika infografiki z wynikami kluczowych wskaźników 
wykonania;
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13. podkreśla, że przejrzystość i wiedza obywateli o istnieniu agencji są niezwykle istotne 
dla ich demokratycznej rozliczalności; uważa, że zasadnicze znaczenie mają 
użyteczność i łatwość korzystania z zasobów i danych agencji; w związku z tym wzywa 
do oceny sposobu przedstawiania i udostępniania danych i zasobów oraz oceny, czy 
zdaniem obywateli łatwo jest je identyfikować, rozpoznawać i wykorzystywać; 
przypomina, że państwa członkowskie mogą upowszechniać wiedzę społeczeństwa na 
ten temat dzięki opracowaniu kompleksowego planu dotarcia do większej liczby 
obywateli unijnych;

14. wyraża zadowolenie z prowadzonej przez Agencję polityki zerowej tolerancji wobec 
nękania lub molestowania i dyskryminacji lub przemocy w miejscu pracy, a także ze 
środków służących promowaniu polityki i procedur przeciwdziałania nękaniu lub 
molestowaniu w miejscu pracy, potępiających niewłaściwe zachowania;

15. popiera politykę wdrażania przez Agencję racjonalnych pod względem kosztów i 
przyjaznych dla środowiska środków mających na celu zmniejszenie jej śladu 
węglowego w miejscu pracy za pośrednictwem procedur udzielania zamówień 
publicznych i wprowadzenia telepracy oraz podnoszenia wiedzy na temat e-kultury i jej 
rozwijania;

16. w oparciu o dostępne dane zaleca udzielenie dyrektor wykonawczej Europejskiej 
Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy absolutorium z wykonania budżetu Agencji 
za rok budżetowy 2018.
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