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Amendamentul 1
Elena Lizzi

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. își exprimă mulțumirea că 
legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente conturilor anuale ale Agenției 
pentru exercițiul financiar 2018 au fost 
constatate de Curtea de Conturi și că 
situația sa financiară la 31 decembrie 2018 
este corect prezentată;

1. ia act de faptul că legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor anuale ale Agenției pentru 
exercițiul financiar 2018 au fost constatate 
de Curtea de Conturi și că situația sa 
financiară la 31 decembrie 2018 este corect 
prezentată;

Or. it

Amendamentul 2
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută rata execuției bugetare de 
100 % în 2018, față de 96 % în 2017;

2. salută rata execuției bugetare de 
100 % în 2018, față de 96 % în 2017 și 
nivelul foarte ridicat de punere în aplicare 
a programului anual de lucru, de 93 %, 
peste obiectivul stabilit; salută rezultatele 
sondajului independent al părților 
interesate din 2018, care a arătat că 
nivelul general de satisfacție al părților 
interesate în ceea ce privește activitatea 
Agenției în cadrul tuturor grupurilor de 
părți interesate este ridicat (89 %);

Or. en

Amendamentul 3
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută rata execuției bugetare de 
100 % în 2018, față de 96 % în 2017;

2. salută faptul că Agenția a fost în 
măsură să își realizeze programul de 
lucru ambițios aproape în întregime și 
peste ținta stabilită, ceea ce a dus la o rată 
a execuției bugetare de 100 % în 2018, față 
de 96 % în 2017; salută faptul că nivelul 
general de satisfacție al părților interesate 
în ceea ce privește activitatea Agenției este 
foarte ridicat (aproximativ 90%), conform 
unui sondaj independent al părților 
interesate;

Or. en

Amendamentul 4
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. apreciază activitățile EU-OSHA de 
dezvoltare, colectare și furnizare de 
informații, analize și instrumente fiabile și 
relevante privind securitatea și sănătatea în 
muncă, care contribuie la politica UE de 
promovare a unor locuri de muncă sigure și 
sănătoase în întreaga Uniune;

3. sprijină activitățile EU-OSHA de 
dezvoltare, colectare și furnizare de 
informații, analize și instrumente fiabile și 
relevante privind securitatea și sănătatea în 
muncă, care contribuie la politica UE de 
promovare a unor locuri de muncă sigure și 
sănătoase în întreaga Uniune și subliniază, 
în acest sens, importanța asigurării unor 
resurse umane și financiare adecvate, 
care să-i permită Agenției să își 
îndeplinească în totalitate sarcinile;

Or. en

Amendamentul 5
Marc Botenga, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. apreciază activitățile EU-OSHA de 
dezvoltare, colectare și furnizare de 
informații, analize și instrumente fiabile și 
relevante privind securitatea și sănătatea în 
muncă, care contribuie la politica UE de 
promovare a unor locuri de muncă sigure și 
sănătoase în întreaga Uniune;

3. apreciază activitățile EU-OSHA de 
dezvoltare, colectare și furnizare de 
informații, analize și instrumente fiabile și 
relevante privind securitatea și sănătatea în 
muncă, care contribuie la politica UE de 
promovare a unor locuri de muncă sigure și 
sănătoase în întreaga Uniune; subliniază 
necesitatea ca agențiile să dispună de 
suficiente resurse umane și materiale 
pentru a-și îndeplini sarcinile în mod 
corespunzător, garantând totodată că 
acestea au prioritate față de contractanții 
privați;

Or. en

Amendamentul 6
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că transparența și 
sensibilizarea cetățenilor cu privire la 
existența agențiilor sunt esențiale pentru 
responsabilitatea democratică a acestora; 
consideră că capacitatea și ușurința de 
utilizare a resurselor și datelor agențiilor 
au o importanță capitală; solicită, prin 
urmare, o evaluare a modului în care sunt 
prezentate și puse la dispoziție în prezent 
datele și resursele și a gradului în care 
cetățenii le consideră ușor de identificat, 
de recunoscut și de utilizat; reamintește 
că statele membre pot sensibiliza opinia 
publică în acest sens prin elaborarea unui 
plan cuprinzător prin care să ajungă la 
un număr cât mai mare de cetățeni ai 
Uniunii;
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Or. en

Amendamentul 7
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. salută activitatea EU-OSHA în 
proiectul „Reabilitarea și revenirea la 
locul de muncă după cancer”, care a fost 
finalizat în 2018 cu scopul de a formula 
recomandări pentru a aborda dificultățile 
cu care se confruntă victimele cancerului 
atunci când se întorc la muncă după ce 
au terminat tratamentul împotriva 
cancerului și provocările legate de 
securitatea și sănătatea la locul de muncă 
pe care le pot întâmpina angajatorii lor;

Or. en

Amendamentul 8
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. ia act de faptul că EU-OSHA a 
primit un rol important în punerea în 
aplicare a principiilor consacrate în 
pilonul social european și salută 
angajamentul ferm al EU-OSHA de a se 
asigura că toți lucrătorii beneficiază de 
aceleași drepturi privind sănătatea și 
siguranța la locul de muncă, indiferent de 
dimensiunea întreprinderii, de tipul de 
contract sau de raportul de muncă;
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Or. en

Amendamentul 9
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază importanța bunei 
cooperări dintre agențiile din domeniul 
ocupării forței de muncă, al afacerilor 
sociale și al incluziunii și, în special, a 
cooperării dintre EU-OSHA, Eurofound, 
Cedefop și EIGE; salută rolul EU-OSHA 
și schimbul de expertiză prin intermediul 
diferitelor rețele ale agențiilor și apreciază 
eforturile acesteia de a explora achizițiile 
comune și contractele-cadru pentru o mai 
bună partajare a sarcinilor între agenții;

Or. en

Amendamentul 10
Marc Botenga, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută faptul că în 2018, EU-OSHA, 
împreună cu celelalte agenții ale UE aflate 
în domeniul de competență al DG EMPL, a 
început o analiză a modului în care 
sinergiile ar putea fi exploatate și mai mult 
în cadrul existent, în special în ceea ce 
privește cadrul de monitorizare a 
performanței;

4. salută faptul că în 2018, EU-OSHA, 
împreună cu celelalte agenții ale UE aflate 
în domeniul de competență al DG EMPL, a 
început o analiză a modului în care 
sinergiile ar putea fi exploatate și mai mult 
în cadrul existent, în special în cadrul 
rețelei de dezvoltare a performanțelor 
agențiilor UE, dar și în afara acestei 
rețele, și care permite crearea de sinergii 
și schimburi de idei și de bune practici, cu 
scopul de a atinge o guvernanță mai 
echilibrată, îmbunătățirea eficienței, 
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reducerea costurilor și o mai mare 
coerență între acestea; subliniază 
necesitatea de a îmbunătăți cooperarea 
dintre agenții și instituțiile UE, evitând 
externalizarea serviciilor care pot fi 
prestate de acestea;

Or. en

Amendamentul 11
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. constată cu regret, din raportul 
Curții, că reportările în 2019 pentru titlul II 
(cheltuieli administrative) au fost de 35 % 
(40 % în 2017), iar pentru titlul III 
(cheltuieli operaționale) s-au ridicat la 46 
% (40 % în 2017), fapt care contravine 
principiului bugetar al anualității; 
reamintește că astfel de reportări mari au 
fost observate și pentru exercițiile 
financiare 2016 și 2017 și invită Agenția să 
analizeze motivele subiacente și să 
îmbunătățească planificarea bugetară în 
consecință; ia act de răspunsul Agenției, 
care menționează posibilitatea de a adăuga 
și justifica o listă de posibile achiziții IT 
suplimentare, în ceea ce privește reportările 
de la titlul II și subliniază caracterul 
planificat al reportărilor legate de 
programarea proiectelor de cercetare la 
scară largă, care se derulează pe o perioadă 
de doi ani, pentru titlul III;

5. constată cu regret, din raportul 
Curții, că reportările în 2019 pentru titlul II 
(cheltuieli administrative) au fost de 35 % 
(40 % în 2017), iar pentru titlul III 
(cheltuieli operaționale) s-au ridicat la 46 
% (40 % în 2017), fapt care contravine 
principiului bugetar al anualității; 
reamintește că astfel de reportări mari au 
fost observate și pentru exercițiile 
financiare 2016 și 2017 și invită Agenția să 
analizeze motivele subiacente și să 
îmbunătățească planificarea bugetară în 
consecință; ia act de răspunsul Agenției, 
care menționează posibilitatea de a adăuga 
și justifica o listă de posibile achiziții IT 
suplimentare, în ceea ce privește reportările 
de la titlul II și subliniază caracterul 
planificat al reportărilor legate de 
programarea proiectelor de cercetare la 
scară largă, care se derulează pe o perioadă 
de doi ani, pentru titlul III, pentru ca 
resursele respective să aibă un impact mai 
semnificativ;

Or. en

Amendamentul 12



AM\1194707RO.docx 9/13 PE644.923v01-00

RO

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. observă că, în ceea ce privește 
achizițiile publice electronice, la sfârșitul 
anului 2017, în cadrul Agenției nu era 
instituit niciunul dintre instrumentele 
informatice dezvoltate de Comisie; ia act, 
totuși, de faptul că sunt încă în curs de 
realizare acțiunile corective;

Or. en

Amendamentul 13
Elena Lizzi

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. își exprimă mulțumirea cu privire 
la faptul că din cele patru recomandări 
importante emise în urma raportului de 
audit al IAS privind campaniile pentru 
locuri de muncă sănătoase și sprijinul în 
domeniul informatic în cadrul EU-OSHA, 
trei au fost puse în aplicare și, ulterior, 
acceptate ca fiind închise de IAS, iar cea 
de-a patra va fi pusă în aplicare în 2019;

6. observă că, din cele patru 
recomandări importante emise în urma 
raportului de audit al IAS privind 
campaniile pentru locuri de muncă 
sănătoase și sprijinul în domeniul 
informatic în cadrul EU-OSHA, trei au fost 
puse în aplicare și, ulterior, acceptate ca 
fiind închise de IAS, iar cea de-a patra va fi 
pusă în aplicare în 2019;

Or. it

Amendamentul 14
Tomáš Zdechovský

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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6a. ia act de faptul că Agenția și-a 
reformat cadrul privind indicatorii de 
performanță în 2018 pentru a ține seama 
de observația Parlamentului cu privire la 
necesitatea de a pune la dispoziția părților 
interesate și a publicului larg, într-un 
mod ușor de înțeles, informațiile 
referitoare la performanță; așteaptă cu 
interes primul raport privind noii 
indicatori care va fi disponibil în 2019;

Or. en

Amendamentul 15
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. își exprimă satisfacția cu privire la 
faptul că noul cadru pentru indicatorii de 
performanță a fost adoptat în 2018 și, ca 
urmare a recomandării autorității care 
acordă descărcarea de gestiune, Agenția a 
elaborat și a publicat grafice informative 
ușor de utilizat care raportează rezultatele 
principalilor indicatori de performanță;

Or. en

Amendamentul 16
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. ia act de contribuțiile Agenției la 
lupta împotriva cancerului profesional și 
în organizarea celei mai mari campanii 
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mondiale de securitate și sănătate în 
muncă din lume și salută succesul inițial 
al campaniei „Locuri de muncă sigure și 
sănătoase” cu privire la substanțele 
periculoase, lansată în 2018 și care a 
început deja să se desfășoare în peste 30 
de țări;

Or. en

Amendamentul 17
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. apreciază contribuțiile EU-OSHA 
la reuniunile consultative legate de 
revizuirea directivelor privind agenții 
cancerigeni și mutageni și pentru că este 
membră a grupului consultativ înființat 
de Comisie în vederea instituirii unei 
Autorități Europene a Muncii;

Or. en

Amendamentul 18
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Proiect de aviz
Punctul 6 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6d. își exprimă satisfacția cu privire la 
politica Agenției de toleranță zero față de 
hărțuirea și discriminarea și/sau violența 
la locul de muncă și la măsurile sale de 
promovare a politicii și a procedurilor de 
combatere a hărțuirii la locul de muncă, 
condamnând comportamentul 
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necorespunzător;

Or. en

Amendamentul 19
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Proiect de aviz
Punctul 6 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6e. sprijină politicile EU-OSHA de 
asigurare a unor măsuri eficiente din 
punctul de vedere al costurilor și 
ecologice de reducere a amprentei sale de 
carbon la locul de muncă prin procedurile 
sale de achiziții publice și prin 
introducerea muncii la distanță și a 
sensibilizării și dezvoltării în domeniul 
culturii electronice;

Or. en

Amendamentul 20
Guido Reil

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. recomandă, pe baza datelor 
disponibile, să se acorde directorului 
executiv al Agenției Europene pentru 
Securitate și Sănătate în Muncă 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Agenției aferent exercițiului 
financiar 2018.

7. recomandă, pe baza datelor 
disponibile, să nu se acorde directorului 
executiv al Agenției Europene pentru 
Securitate și Sănătate în Muncă 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Agenției aferent exercițiului 
financiar 2018.

Or. de
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Amendamentul 21
Elena Lizzi

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. recomandă, pe baza datelor 
disponibile, să se acorde directorului 
executiv al Agenției Europene pentru 
Securitate și Sănătate în Muncă 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Agenției aferent exercițiului 
financiar 2018.

7. recomandă, pe baza datelor 
disponibile, să nu se acorde directorului 
executiv al Agenției Europene pentru 
Securitate și Sănătate în Muncă 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Agenției aferent exercițiului 
financiar 2018.

Or. it


