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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako 
příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr (dále jen „EÚD“) prohlásil, že operace, na 
nichž se zakládá roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2019, jsou legální 
a správné a že účetní závěrka věrně zobrazuje finanční situaci střediska k 31. prosinci 
2019;

2. konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu v roce 2019 byla 
míra plnění rozpočtu, která činila 97,8 % (ve srovnání s 99,58 % v roce 2018), a že míra 
vyplácení prostředků na platby činila 78 % (ve srovnání s 67,81 % v roce 2018);

3. oceňuje činnosti agentury, pokud jde o vytváření spolehlivých a důležitých informací, 
jejich sběr a poskytování, a analýzy a nástroje týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, neboť tyto činnosti přispívají k politice Unie, jejímž cílem je podporovat 
zdravé a bezpečné prostředí na pracovištích v celé Unii;

4. s uspokojením konstatuje, že agentura je aktivním členem sítě agentur EU a přispívá k 
ní a že aktivně spolupracuje s řadou agentur, zejména s nadací Eurofound a Evropskou 
agenturou pro chemické látky, s cílem zabránit překrývání činností a zajistit součinnost;

5. konstatuje s politováním na základě zprávy Účetního dvora, že agentura překročila 
smluvní strop, pokud jde o třetí evropský průzkum podniků na téma nových a 
vznikajících rizik (ESENER-3), o 2,4 % bez jakékoli změny smlouvy;

6. vyjadřuje znepokojení nad přetrvávající vysokou mírou prostředků přidělených na 
závazky přenesených z roku 2019 do roku 2020, která činila 22 %; připomíná, že 
takovéto velké přenosy byly zaznamenány také v rozpočtových letech 2016, 2017 
a 2018 a žádá agenturu, aby analyzovala důvody této situace a zlepšila příslušným 
způsobem plánování rozpočtu; 

7. na základě dostupných údajů doporučuje, aby bylo výkonné ředitelce Evropské 
agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci uděleno absolutorium za plnění 
rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2019.


