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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 („Trybunał”) uznał, iż 
transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Agencji za rok 
budżetowy 2019 są zgodne z prawem i prawidłowe oraz że jej sytuacja finansowa na 
dzień 31 grudnia 2019 r. jest uczciwie przedstawiona;

2. zauważa, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 
2019 doprowadziły do osiągnięcia wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 97,8 % 
(w porównaniu z 99,58 % w 2018 r.), natomiast wskaźnik wykonania w odniesieniu do 
środków na płatności wyniósł 78 % (w porównaniu z 67,81 % w 2018 r.);

3. docenia działania Agencji 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 Unii mającej 
na celu promowanie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy w całej Unii;

4. z zadowoleniem odnotowuje, że Agencja jest aktywnym członkiem sieci agencji UE i 
wnosi wkład w jej wspólne usługi, a także aktywnie współpracuje z wieloma agencjami, 
w szczególności z Eurofoundem i Europejską Agencją Chemikaliów, w celu uniknięcia 
powielania działań i zapewnienia synergii;

5. z ubolewaniem odnotowuje na podstawie sprawozdania Trybunału, że Agencja 
przekroczyła pułap umowny w odniesieniu do trzeciego europejskiego badania 
przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-3) o 2,4 % 
bez zmiany umowy;

6. wyraża zaniepokojenie utrzymującym się wysokim poziomem środków na 
zobowiązania przeniesionych z 2019 r. na 2020 r., który wyniósł 22 %; przypomina, że 
takie wysokie poziomy przeniesień zostały odnotowane również w odniesieniu do lat 
budżetowych 2016, 2017 i 2018, oraz wzywa Agencję do przeprowadzenia analizy 
przyczyn takiego stanu rzeczy i do odpowiedniego usprawnienia planowania 
budżetowego; 

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 2019.


