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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 2019, zakonite in pravilne 
ter da je njen finančni položaj na dan 31. decembra 2019 pošteno predstavljen;

2. ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v 
proračunskem letu 2019 znašala 97,8 % (v primerjavi z 99,58 % leta 2018), stopnja 
izvrševanja odobritev plačil pa 87 % (v primerjavi s 67,81 % leta 2018);

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

4. z zadovoljstvom ugotavlja, da je agencija dejavna članica skupnih služb mreže agencij 
EU in prispeva k njim ter da dejavno sodeluje s številnimi agencijami, zlasti z 
Eurofoundom in Evropsko agencijo za kemikalije, da bi se izognili prekrivanju in 
zagotovili sinergije;

5. na podlagi poročila Računskega sodišča z obžalovanjem ugotavlja, da je agencija 
presegla pogodbeno zgornjo mejo v zvezi s tretjo evropsko raziskavo podjetij o novih in 
nastajajočih tveganjih (ESENER-3) za 2,4 %, pri tem pa ni spremenila pogodbe;

6. izraža zaskrbljenost zaradi še vedno visoke stopnje odobritev za prevzem obveznosti, 
prenesenih iz leta 2019 v leto 2020, ki je znašala 22 %; opozarja, da se je o tako visokih 
prenosih poročalo tudi za proračunska leta 2016, 2017 in 2018, in poziva agencijo, naj 
poišče razloge za to in ustrezno izboljša proračunsko načrtovanje;

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 2019.


