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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyjadruje spokojnosť s tým, že Dvor audítorov vyhlásil, že operácie súvisiace s ročnou 
účtovnou závierkou agentúry za rozpočtový rok 2019 sú zákonné a správne a že jej 
finančná situácia k 31. decembru 2019 je náležite vyjadrená;

2. konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2019 
prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 97,8 % (v porovnaní s 99,58 % v roku 2018) 
a že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov dosiahla 78 % (v porovnaní 
so 67,81 % v roku 2018);

3. oceňuje činnosti agentúry zamerané na rozvoj, zber a poskytovanie spoľahlivých a 
relevantných informácií, analýz a nástrojov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, ktoré prispievajú k politike EÚ zameranej na podporu zdravých a bezpečných 
pracovísk v celej Únii;

4. konštatuje s uspokojením, že agentúra je aktívnym členom siete agentúr EÚ, ktorý 
aktívne prispieva k spoločným službám siete, a že aktívne spolupracuje s viacerými 
agentúrami, najmä s nadáciou Eurofound a Európskou chemickou agentúrou, s cieľom 
predchádzať duplicite a zabezpečiť synergie;

5. na základe správy Dvora audítorov s poľutovaním konštatuje, že agentúra prekročila 
zmluvný strop v súvislosti s tretím Európskym prieskumom podnikov v kontexte 
nových a vznikajúcich rizík (ESENER-3) o 2,4 % bez akejkoľvek zmeny zmluvy;

6. vyjadruje znepokojenie nad pretrvávajúcou vysokou mierou viazaných rozpočtových 
prostriedkov prenesených z roku 2019 do roku 2020, ktorá predstavovala 22 %; 
pripomína, že takéto vysoké prenosy boli zaznamenané aj za rozpočtové roky 2016, 
2017 a 2018, a vyzýva agentúru, aby preskúmala príslušné dôvody a zodpovedajúcim 
spôsobom zlepšila plánovanie rozpočtu; 

7. na základe dostupných údajov odporúča udeliť výkonnej riaditeľke Európskej agentúry 
pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry 
za rozpočtový rok 2019.


