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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 z powodu wskaźnika wykonania budżetu na poziomie 100 % w 2018 r. 
w porównaniu z 96 % w 2017 r.;

3. z zadowoleniem przyjmuje działania EU-OSHA 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 UE mającej na celu promowanie zdrowych i bezpiecznych 
miejsc pracy w całej Unii;

4. 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 w 
odniesieniu do ram monitorowania wyników;

5. 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;

6. 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 zostanie wdrożone w 2019 r.;

7. 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.


