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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του 
Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτηρίζει τις 
υποκείμενες πράξεις των ετήσιων λογαριασμών του Οργανισμού για το οικονομικό 
έτος 2019 νόμιμες και κανονικές και εκτιμά ότι η δημοσιονομική κατάστασή του στις 
31 Δεκεμβρίου 2019 περιγράφεται με πιστότητα·

2. σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια 
του οικονομικού έτους 2019 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού 97,8% (έναντι 99,58% το 2018), το δε ποσοστό εκτέλεσης των 
πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 78% (έναντι 67,81 % το 2018)·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δραστηριότητες του Οργανισμού που 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη, τη συλλογή και την παροχή αξιόπιστων και συναφών 
πληροφοριών, αναλύσεων και εργαλείων για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων των προληπτικών μέτρων, και συμβάλλουν στην πολιτική της 
Ένωσης για την προώθηση υγιεινών και ασφαλών εργασιακών χώρων σε ολόκληρη την 
Ένωση· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστούν επαρκείς ανθρώπινοι και οικονομικοί 
πόροι που θα επιτρέψουν στον Οργανισμό να συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμα 
εργασίας του με πολύ υψηλό ποσοστό ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων·

4. επισημαίνει ειδικότερα τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο Οργανισμός στην 
υποστήριξη του έργου των θεσμικών οργάνων της Ένωσης σχετικά με το νέο πλαίσιο 
στρατηγικής για επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, την επικείμενη αναθεώρηση της 
οδηγίας για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες, και την έκθεση 
νομοθετικής πρωτοβουλίας σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τον 
αμίαντο· πιστεύει ότι ο Οργανισμός μπορεί να παράσχει χρήσιμες πληροφορίες και 
αναλύσεις σχετικά με τον αντίκτυπο της τηλεργασίας και άλλων ψηφιακών λύσεων, 
τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζομένους, όσον αφορά την 
επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στο πλαίσιο των συνθηκών εργασίας κατά την 
πανδημία·

5. επισημαίνει τον εξέχοντα ρόλο που έχει δοθεί στον Οργανισμό κατά την εφαρμογή των 
αρχών που κατοχυρώνονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· 
χαιρετίζει την ισχυρή δέσμευση του Οργανισμού να διασφαλίσει ότι όλοι οι 
εργαζόμενοι απολαύουν των ίδιων δικαιωμάτων επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας 
ανεξάρτητα από το μέγεθος της εταιρείας, το είδος της σύμβασης ή τη σχέση εργασίας·

6. επισημαίνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός είναι ενεργό μέλος και συνεισφέρει στο 
δίκτυο των οργανισμών της ΕΕ για τις κοινές υπηρεσίες και συνεργάζεται ενεργά με 
ορισμένους οργανισμούς, ιδίως με το Eurofound, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την 
Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Χημικών Προϊόντων και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), 
προκειμένου να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να εξασφαλίζονται συνέργειες· 
τονίζει τη σημασία, την αυτονομία και την προστιθέμενη αξία του στον τομέα της 
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εμπειρογνωμοσύνης του·

7. σημειώνει από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι ο Οργανισμός υπερέβη το 
συμβατικό ανώτατο όριο στην τρίτη ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και για τους 
αναδυόμενους κινδύνους (ESENER-3) κατά 2,4 % χωρίς τροποποίηση της σύμβασης· 
σημειώνει περαιτέρω, με βάση την απάντηση του Οργανισμού, ότι αυτό οφειλόταν σε 
καθυστέρηση στην επιβεβαίωση μικρού μέρους των κονδυλίων για την κάλυψη 
πρόσθετων χωρών, στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ), για 
την έρευνα της Επιτροπής μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων 
και σημειώνει ότι ο φάκελος καταρτίστηκε γνωρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες 
συμβάσεις θα ξεπερνούσαν τον αρχικά προβλεπόμενο όγκων δαπανών·

8. εκφράζει την ανησυχία του για τον τρόπο επιστροφής των εξόδων διαμονής από τον 
Οργανισμό στο πλαίσιο σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και 
καθοδήγησης, γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο οι επιστρεφόμενες δαπάνες να είναι 
υψηλότερες από τις πραγματικές δαπάνες· σημειώνει, με βάση την απάντηση του 
Οργανισμού, ότι ο Οργανισμός αναγνωρίζει ότι έλειπαν δικαιολογητικά 
έγγραφα/τιμολόγια και καλεί τον Οργανισμό να λάβει διορθωτικά μέτρα προκειμένου 
να αποφευχθούν αβεβαιότητες στο μέλλον·

9. εκφράζει την ανησυχία του για το εναπομένον υψηλό επίπεδο ανειλημμένων 
πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2019 στο 2020, το οποίο ανήλθε σε 22 %· 
υπενθυμίζει ότι αντίστοιχα υψηλές μεταφορές πιστώσεων αναφέρθηκαν επίσης για τα 
οικονομικά έτη 2016, 2017 και 2018 και ότι πρόκειται για αντίθεση με την αρχή της 
ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού· καλεί συνεπώς τον Οργανισμό να αναλύσει 
τους λόγους για τούτο και να βελτιώσει αναλόγως τον δημοσιονομικό σχεδιασμό· 
σημειώνει την απάντηση του Οργανισμού, στην οποία διευκρινίζεται ότι ένα μέρος των 
μεταφορών έχει προγραμματιστεί για τη διασφάλιση της οικονομίας και την 
εξασφάλιση υλικοτεχνικών ρυθμίσεων·

10. συνιστά, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, να χορηγηθεί απαλλαγή στον διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία όσον αφορά 
την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2019.
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