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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
javaslatokat:

1. megelégedettségének ad hangot azzal kapcsolatban, hogy az ügynökség 2019. évi 
pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójának alapjául szolgáló ügyleteket a 
Számvevőszék jogszerűnek és szabályszerűnek ítélte, és hogy a 2019. december 31-i 
pénzügyi helyzetről valós képet adtak;

2. megállapítja, hogy a 2019. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési 
erőfeszítések nyomán a költségvetés végrehajtási aránya 97,8%-os (2018-ban 99,58%), 
a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya pedig 78%-os volt (2018-ban 67,81%);

3. elismeri az ügynökség munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos, 
megbízható és megfelelő információk, elemzések és eszközök kidolgozására, 
összegyűjtésére és biztosítására irányuló tevékenységeit, amelyek hozzájárulnak az 
egészséges és biztonságos munkahelyek Unión belüli előmozdítását célzó uniós 
politikához;

4. megelégedettséggel veszi tudomásul, hogy az ügynökség aktív tagja az uniós 
ügynökségek hálózatához tartozó megosztott szolgáltatásoknak és hozzájárul azokhoz, 
és hogy az átfedések elkerülése és a szinergiák biztosítása érdekében aktívan 
együttműködik számos ügynökséggel, különösen az Eurofounddal és az Európai 
Vegyianyag-ügynökséggel;

5. sajnálattal veszi tudomásul a Számvevőszék jelentése alapján, hogy az ügynökség az új 
és újonnan felmerülő kockázatokról szóló harmadik európai vállalati felmérés 
(ESENER-3) tekintetében a szerződés módosítása nélkül 2,4%-kal túllépte a 
szerződéses felső határt;

6. aggodalmának ad hangot a 2019-ről 2020-ra átvitt lekötött előirányzatok fennmaradó 
magas szintje miatt, amely 22%-ot tett ki; emlékeztet arra, hogy ilyen magas 
átvitelekről számoltak be a 2016-os, 2017-es és a 2018-as pénzügyi évre vonatkozóan 
is, és felhívja az ügynökséget, hogy elemezze a mögöttes okokat, és ennek megfelelően 
javítsa a költségvetési tervezést; 

7. a rendelkezésre álló információk alapján azt javasolja, hogy adják meg a mentesítést az 
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség ügyvezető 
igazgatójának az ügynökség 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének 
végrehajtására vonatkozóan.


