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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. izraža zadovoljstvo z ugotovitvijo Računskega sodišča, da so transakcije, povezane z 
letnimi računovodskimi izkazi agencije za proračunsko leto 2018, zakonite in pravilne 
ter da je njen finančni položaj na dan 31. decembra 2018 pošteno predstavljen;

2. pozdravlja stopnjo izvrševanja proračuna v višini 100 % v letu 2018 v primerjavi s 96 % 
v letu 2017;

3. ceni dejavnosti agencije EU-OSHA za razvoj, zbiranje ter zagotavljanje zanesljivih in 
ustreznih informacij, analiz in orodij o varnosti in zdravju pri delu, ki prispevajo k 
politiki EU za spodbujanje zdravih in varnih delovnih mest po vsej Uniji;

4. pozdravlja, da je agencija EU-OSHA leta 2018 skupaj z drugimi agencijami EU v 
pristojnosti generalnega direktorata za zaposlovanje začela analizo o tem, kako bi lahko 
dodatno izkoristili sinergije v obstoječem okviru, zlasti v zvezi z okvirom za 
spremljanje uspešnosti;

5. z obžalovanjem ugotavlja, da je Računsko sodišče poročalo o prenosih v leto 2019 za 
naslov II (upravni odhodki), ki so znašali 35 % (2017: 40 %), za naslov III (odhodki iz 
poslovanja) pa 46 % (2017: 40 %), kar je bilo v nasprotju s proračunskim načelom 
enoletnosti; opozarja, da se je o tako visokih prenosih poročalo tudi za proračunski 
leti 2016 in 2017, in poziva agencijo, naj poišče razloge za to in ustrezno izboljša 
proračunsko načrtovanje; je seznanjen z odgovorom agencije, v katerem ta ponuja 
možnost, da v zvezi s prenosi za naslov II doda in utemelji seznam morebitnih dodatnih 
nakupov na področju informacijske tehnologije, v zvezi z naslovom III pa opozarja, da 
so bili prenosi predvideni za načrtovanje obsežnih raziskovalnih projektov, ki se 
izvajajo dve leti;

6. izraža zadovoljstvo, ker so bila tri od štirih pomembnih priporočil, izdanih na podlagi 
revizijskega poročila službe za notranjo revizijo o kampanji za zdrava delovna mesta in 
podporo IT v agenciji EU-OSHA, izvedena in jih je pozneje služba za notranjo revizijo 
sprejela kot zaključena, četrto priporočilo pa se bo začelo izvajati v letu 2019;

7. na osnovi razpoložljivih podatkov predlaga, da se izvršni direktorici Evropske agencije 
za varnost in zdravje pri delu podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna agencije za 
proračunsko leto 2018.


