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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 2018 νόμιμες και κανονικές και διότι εκτιμά ότι η δημοσιονομική κατάστασή του 
στις Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2018 περιγράφεται με πιστότητα·

2. εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
το 2018 ανήλθε σε 100 % σε σύγκριση με 96 % το 2017·

3. επικροτεί τις δραστηριότητες του EU-OSHA που αποσκοπούν στην ανάπτυξη, τη 
συλλογή και την παροχή αξιόπιστων και συναφών πληροφοριών, αναλύσεων και 
εργαλείων για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία και συμβάλλουν στην πολιτική 
της ΕΕ για την προώθηση υγιεινών και ασφαλών εργασιακών χώρων σε ολόκληρη την 
Ένωση·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, το 2018, ο EU-OSHA, από κοινού με 
τους άλλους οργανισμούς της ΕΕ που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΓΔ 
Απασχόλησης, δρομολόγησε ανάλυση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα 
μπορούσαν να αξιοποιηθούν περαιτέρω οι συνέργειες εντός του υφιστάμενου πλαισίου, 
ιδίως σε σχέση με το πλαίσιο παρακολούθησης των επιδόσεων·

5. διαπιστώνει με λύπη του, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι οι 
μεταφορές στο 2019 για τον Τίτλο II (διοικητικές δαπάνες) ανήλθαν σε 35 % (2017: 
40 %), ενώ για τον Τίτλο III (επιχειρησιακές δαπάνες) σε 46 % (2017: 40 %), γεγονός 
που αντιβαίνει στην αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού· υπενθυμίζει ότι 
παρόμοιες υψηλές μεταφορές αναφέρθηκαν επίσης για τα οικονομικά έτη 2016 και 
2017 και καλεί τον Οργανισμό να αναλύσει τους βασικούς λόγους και να βελτιώσει 
ανάλογα τον δημοσιονομικό σχεδιασμό· λαμβάνει υπό σημείωση την απάντηση του 
Οργανισμού, στην οποία αναφέρεται η δυνατότητα προσθήκης και αιτιολόγησης ενός 
καταλόγου δυνητικών πρόσθετων αγορών ΤΠ όσον αφορά τις μεταφορές πιστώσεων 
του Tίτλου ΙΙ και επισημαίνεται ο προβλεπόμενος χαρακτήρας των μεταφορών 
πιστώσεων όσον αφορά τον προγραμματισμό ερευνητικών έργων μεγάλης κλίμακας, τα 
οποία διαρκούν περισσότερο από δύο έτη, για τον Tίτλο III·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι από τις τέσσερις σημαντικές 
συστάσεις που εκδόθηκαν ως αποτέλεσμα της έκθεσης λογιστικού ελέγχου της IAS με 
θέμα «Healthy Workplaces Campaigns and IT support in EU-OSHA», τρεις 
υλοποιήθηκαν και στη συνέχεια έγιναν δεκτές ως περατωθείσες από την IAS, ενώ η 
τέταρτη προβλεπόταν να υλοποιηθεί το 2019·

7. 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 2018.


