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Τροπολογία 1
Elena Lizzi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του 
διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο χαρακτηρίζει 
τις υποκείμενες πράξεις των ετήσιων 
λογαριασμών του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2018 νόμιμες και 
κανονικές και διότι εκτιμά ότι η 
δημοσιονομική κατάστασή του στις 
Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2018 
περιγράφεται με πιστότητα·

1. λαμβάνει υπό σημείωση το 
γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
χαρακτηρίζει τις υποκείμενες πράξεις των 
ετήσιων λογαριασμών του Οργανισμού για 
το οικονομικό έτος 2018 νόμιμες και 
κανονικές και διότι εκτιμά ότι η 
δημοσιονομική κατάστασή του στις 31 
Δεκεμβρίου 2018 περιγράφεται με 
πιστότητα·

Or. it

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει επιδοκιμασία για το 
γεγονός ότι το ποσοστό εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού το 2018 ανήλθε σε 100 % 
σε σύγκριση με 96 % το 2017·

2. εκφράζει επιδοκιμασία για το 
γεγονός ότι το ποσοστό εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού το 2018 ανήλθε σε 100 % 
σε σύγκριση με 96 % το 2017 και για το 
πολύ υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του 
ετήσιου προγράμματος εργασίας, το 
οποίο ανήλθε σε 93 %, ξεπερνώντας τον 
καθορισμένο στόχο· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα 
της έρευνας των ανεξάρτητων 
ενδιαφερόμενων μερών του 2018, η οποία 
έδειξε ότι η συνολική ικανοποίηση των 
ενδιαφερόμενων μερών με τις εργασίες 
του Οργανισμού σε όλες τις ομάδες 
ενδιαφερόμενων μερών είναι υψηλή 
(89 %)·

Or. en
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Τροπολογία 3
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εκφράζει επιδοκιμασία για το 
γεγονός ότι το ποσοστό εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού το 2018 ανήλθε σε 100 % 
σε σύγκριση με 96 % το 2017·

2. εκφράζει επιδοκιμασία για το 
γεγονός ότι ο Οργανισμός μπόρεσε να 
υλοποιήσει σχεδόν ολόκληρο το φιλόδοξο 
πρόγραμμα εργασίας του σχεδόν στο 
σύνολό του και πάνω από τον 
καθορισμένο στόχο, πράγμα που είχε ως 
αποτέλεσμα το ποσοστό εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού το 2018 να ανέλθει σε 
100 % σε σύγκριση με 96 % το 2017· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι η συνολική ικανοποίηση των 
ενδιαφερόμενων μερών με τις εργασίες 
του Οργανισμού είναι πολύ υψηλή (90 %)·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί τις δραστηριότητες του 
EU-OSHA που αποσκοπούν στην 
ανάπτυξη, τη συλλογή και την παροχή 
αξιόπιστων και συναφών πληροφοριών, 
αναλύσεων και εργαλείων για την 
επαγγελματική ασφάλεια και υγεία και 
συμβάλλουν στην πολιτική της ΕΕ για την 
προώθηση υγιεινών και ασφαλών 
εργασιακών χώρων σε ολόκληρη την 
Ένωση·

3. υποστηρίζει τις δραστηριότητες 
του EU-OSHA που αποσκοπούν στην 
ανάπτυξη, τη συλλογή και την παροχή 
αξιόπιστων και συναφών πληροφοριών, 
αναλύσεων και εργαλείων για την 
επαγγελματική ασφάλεια και υγεία και 
συμβάλλουν στην πολιτική της ΕΕ για την 
προώθηση υγιεινών και ασφαλών 
εργασιακών χώρων σε ολόκληρη την 
Ένωση και τονίζει ότι είναι σημαντικό, 
για τον σκοπό αυτόν, να εξασφαλιστούν 
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επαρκές προσωπικό και επαρκείς 
χρηματοδοτικοί πόροι ώστε ο 
Οργανισμός να είναι σε θέσει να εκτελεί 
στο ακέραιο τα καθήκοντά του·

Or. en

Τροπολογία 5
Marc Botenga, Sandra Pereira, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. επικροτεί τις δραστηριότητες του 
EU-OSHA που αποσκοπούν στην 
ανάπτυξη, τη συλλογή και την παροχή 
αξιόπιστων και συναφών πληροφοριών, 
αναλύσεων και εργαλείων για την 
επαγγελματική ασφάλεια και υγεία και 
συμβάλλουν στην πολιτική της ΕΕ για την 
προώθηση υγιεινών και ασφαλών 
εργασιακών χώρων σε ολόκληρη την 
Ένωση·

3. επικροτεί τις δραστηριότητες του 
EU-OSHA που αποσκοπούν στην 
ανάπτυξη, τη συλλογή και την παροχή 
αξιόπιστων και συναφών πληροφοριών, 
αναλύσεων και εργαλείων για την 
επαγγελματική ασφάλεια και υγεία και 
συμβάλλουν στην πολιτική της ΕΕ για την 
προώθηση υγιεινών και ασφαλών 
εργασιακών χώρων σε ολόκληρη την 
Ένωση· τονίζει ότι είναι ανάγκη να 
παρέχονται στους οργανισμούς επαρκείς 
υλικοί και ανθρώπινοι πόροι για την ορθή 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους και 
ότι, παράλληλα, πρέπει να διασφαλιστεί η 
υπεροχή τους έναντι ιδιωτικών 
εργοληπτών·

Or. en

Τροπολογία 6
Marc Botenga, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει ότι η διαφάνεια και η 
ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με  
την ύπαρξη των οργανισμών έχει 
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ουσιαστική σημασία για τη δημοκρατική 
λογοδοσία τους· θεωρεί ότι η 
χρηστικότητα και η ευκολία χρήσης των 
πόρων και των δεδομένων των 
οργανισμών έχουν τεράστια σημασία· 
ζητεί, ως εκ τούτου, να αξιολογηθεί ο 
τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται και 
διατίθενται σήμερα τα δεδομένα και οι 
πόροι, καθώς και ο βαθμός στον οποίο οι 
πολίτες θεωρούν ότι είναι εύκολο να 
εντοπιστούν, να αναγνωριστούν και να 
χρησιμοποιηθούν· υπενθυμίζει ότι τα 
κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν την 
ευαισθητοποίηση του κοινού εν 
προκειμένω, μέσω της ανάπτυξης ενός 
ολοκληρωμένου σχεδίου για την 
προσέγγιση περισσότερων πολιτών της 
Ένωσης·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το έργο του EU-OSHA σχετικά με το έργο 
«Αποκατάσταση και επιστροφή στην 
εργασία μετά από καρκίνο» το οποίο 
ολοκληρώθηκε το 2018 με σκοπό τη 
διατύπωση συστάσεων για την 
αντιμετώπιση των δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν οι καρκινοπαθείς όταν 
επιστρέφουν στην εργασία μετά την 
ολοκλήρωση της θεραπείας του καρκίνου 
και των προκλήσεων που ενδέχεται να 
αντιμετωπίσουν οι εργοδότες τους όσον 
αφορά το ζήτημα της υγείας και της 
ασφάλειας στην εργασία·

Or. en
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Τροπολογία 8
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. σημειώνει ότι έχει ανατεθεί στον 
EU-OSHA σημαντικός ρόλος όσον αφορά 
την εφαρμογή των αρχών που 
κατοχυρώνονται στον ευρωπαϊκό 
κοινωνικό πυλώνα και εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την ισχυρή δέσμευση 
του EU-OSHA να διασφαλίσει ότι όλοι οι 
εργαζόμενοι θα απολαύουν των ίδιων 
δικαιωμάτων επαγγελματικής υγείας και 
ασφάλειας, ανεξάρτητα από το μέγεθος 
της εταιρείας, το είδος της σύμβασης ή 
τη σχέση εργασίας·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. υπογραμμίζει τη σημασία της 
καλής συνεργασίας μεταξύ των 
οργανισμών που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της απασχόλησης, των 
κοινωνικών υποθέσεων και της ένταξης, 
και ιδίως της συνεργασίας μεταξύ του 
EU-OSHA, του Eurofound, του Cedefop 
και του EIGE· εκφράζει την ικανοποίησή 
του για τον ρόλο του EU-OSHA και την 
ανταλλαγή πραγματογνωσίας μέσω 
διαφόρων διοργανικών δικτύων και 
εκτιμά τις προσπάθειές του για τη 
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διερεύνηση κοινών συμβάσεων και 
συμβάσεων-πλαισίων για την καλύτερη 
κατανομή των καθηκόντων μεταξύ των 
οργανισμών·

Or. en

Τροπολογία 10
Marc Botenga, Sandra Pereira, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι, το 2018, ο EU-OSHA, από 
κοινού με τους άλλους οργανισμούς της 
ΕΕ που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων 
της ΓΔ Απασχόλησης, δρομολόγησε 
ανάλυση σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν 
περαιτέρω οι συνέργειες εντός του 
υφιστάμενου πλαισίου, ιδίως σε σχέση με 
το πλαίσιο παρακολούθησης των 
επιδόσεων·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι, το 2018, ο EU-OSHA, από 
κοινού με τους άλλους οργανισμούς της 
ΕΕ που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων 
της ΓΔ Απασχόλησης, δρομολόγησε 
ανάλυση σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν 
περαιτέρω οι συνέργειες εντός του 
υφιστάμενου πλαισίου, ιδίως εντός και 
πέραν του πλαισίου του δικτύου 
ανάπτυξης επιδόσεων των οργανισμών 
της ΕΕ, το οποίο επιτρέπει την 
δημιουργία συνεργειών και την 
ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων 
πρακτικών και αποσκοπεί στην επίτευξη 
πιο ισορροπημένης διακυβέρνησης, 
βελτιωμένης αποτελεσματικότητας, 
χαμηλότερου κόστους και μεγαλύτερης 
συνοχής μεταξύ τους· τονίζει την ανάγκη 
βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των 
οργανισμών και των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ και την αποφυγή, στο πλαίσιο 
αυτό, της εξωτερικής ανάθεσης 
υπηρεσιών που μπορούν τα ίδια να 
παράσχουν·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. διαπιστώνει με λύπη του, με βάση 
την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι 
οι μεταφορές στο 2019 για τον Τίτλο II 
(διοικητικές δαπάνες) ανήλθαν σε 35 % 
(2017:  40 %), ενώ για τον Τίτλο III 
(επιχειρησιακές δαπάνες) σε 46 % (2017: 
40 %), γεγονός που αντιβαίνει στην αρχή 
της ετήσιας διάρκειας του 
προϋπολογισμού· υπενθυμίζει ότι 
παρόμοιες υψηλές μεταφορές 
αναφέρθηκαν επίσης για τα οικονομικά έτη 
2016 και 2017 και καλεί τον Οργανισμό να 
αναλύσει τους βασικούς λόγους και να 
βελτιώσει ανάλογα τον δημοσιονομικό 
σχεδιασμό· λαμβάνει υπό σημείωση την 
απάντηση του Οργανισμού, στην οποία 
αναφέρεται η δυνατότητα προσθήκης και 
αιτιολόγησης ενός καταλόγου δυνητικών 
πρόσθετων αγορών ΤΠ όσον αφορά τις 
μεταφορές πιστώσεων του τίτλου ΙΙ και 
επισημαίνεται ο προβλεπόμενος 
χαρακτήρας των μεταφορών πιστώσεων 
όσον αφορά τον προγραμματισμό 
ερευνητικών έργων μεγάλης κλίμακας, τα 
οποία διαρκούν περισσότερο από δύο έτη, 
για τον τίτλο III·

5. διαπιστώνει με λύπη του, με βάση 
την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι 
οι μεταφορές στο 2019 για τον Τίτλο II 
(διοικητικές δαπάνες) ανήλθαν σε 35 % 
(2017: 40 %), ενώ για τον Τίτλο III 
(επιχειρησιακές δαπάνες) σε 46 % (2017: 
40 %), γεγονός που αντιβαίνει στην αρχή 
της ετήσιας διάρκειας του 
προϋπολογισμού· υπενθυμίζει ότι 
παρόμοιες υψηλές μεταφορές 
αναφέρθηκαν επίσης για τα οικονομικά έτη 
2016 και 2017 και καλεί τον Οργανισμό να 
αναλύσει τους βασικούς λόγους και να 
βελτιώσει ανάλογα τον δημοσιονομικό 
σχεδιασμό· λαμβάνει υπό σημείωση την 
απάντηση του Οργανισμού, στην οποία 
αναφέρεται η δυνατότητα προσθήκης και 
αιτιολόγησης ενός καταλόγου δυνητικών 
πρόσθετων αγορών ΤΠ όσον αφορά τις 
μεταφορές πιστώσεων του τίτλου ΙΙ και 
επισημαίνεται ο προβλεπόμενος 
χαρακτήρας των μεταφορών πιστώσεων 
όσον αφορά τον προγραμματισμό 
ερευνητικών έργων μεγάλης κλίμακας, τα 
οποία διαρκούν περισσότερο από δύο έτη, 
για τον τίτλο III, ούτως ώστε να 
επιτευχθεί μεγαλύτερος αντίκτυπος των 
συγκεκριμένων πόρων·

Or. en

Τροπολογία 12
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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5α. σημειώνει ότι, όσον αφορά τις 
ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, στο 
τέλος του 2017, ο Οργανισμός δεν είχε 
ακόμη χρησιμοποιήσει κανένα από τα 
εργαλεία ΤΠ που ανέπτυξε η Επιτροπή· 
σημειώνει, ωστόσο, ότι οι διορθωτικές 
ενέργειες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη·

Or. en

Τροπολογία 13
Elena Lizzi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι από τις τέσσερις σημαντικές 
συστάσεις που εκδόθηκαν ως αποτέλεσμα 
της έκθεσης λογιστικού ελέγχου της IAS 
με θέμα «Healthy Workplaces Campaigns 
and IT support in EU-OSHA», τρεις 
υλοποιήθηκαν και στη συνέχεια έγιναν 
δεκτές ως περατωθείσες από την IAS, ενώ 
η τέταρτη προβλεπόταν να υλοποιηθεί το 
2019·

6. παρατηρεί ότι από τις τέσσερις 
σημαντικές συστάσεις που εκδόθηκαν ως 
αποτέλεσμα της έκθεσης λογιστικού 
ελέγχου της IAS με θέμα «Healthy 
Workplaces Campaigns and IT support in 
EU-OSHA», τρεις υλοποιήθηκαν και στη 
συνέχεια έγιναν δεκτές ως περατωθείσες 
από την IAS·

Or. it

Τροπολογία 14
Tomáš Zdechovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. σημειώνει ότι ο Οργανισμός 
αναδιατύπωσε το πλαίσιο δεικτών 
επιδόσεών του το 2018, προκειμένου να 
ληφθεί υπόψη η παρατήρηση του 
Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάγκη να 
καταστούν οι πληροφορίες για τις 
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επιδόσεις προσιτές και ευανάγνωστες για 
τα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύ 
κοινό· αναμένει με ενδιαφέρον την πρώτη 
έκθεση σχετικά με τους νέους δείκτες η 
οποία θα είναι διαθέσιμη το 2019·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι το νέο πλαίσιο για τους 
δείκτες επιδόσεων εγκρίθηκε το 2018 και 
ότι, για να δώσει συνέχεια στη σύσταση 
της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής, ο 
Οργανισμός καταρτίζει και δημοσιεύει 
φιλικά προς τον αναγνώστη ενημερωτικά 
γραφήματα στα οποία αναφέρονται τα 
αποτελέσματα των βασικών δεικτών 
επιδόσεων·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. αναγνωρίζει τη συνεισφορά του 
Οργανισμού στην καταπολέμηση του 
επαγγελματικού καρκίνου και στη 
διενέργεια της μεγαλύτερης εκστρατείας 
για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία 
στον κόσμο και εκφράζει ικανοποίηση για 
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την αρχική επιτυχία της εκστρατείας 
«Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - 
Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών», η 
οποία ξεκίνησε το 2018 και διενεργείται 
ήδη σε περισσότερες από 30 χώρες·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. εκφράζει ικανοποίηση για τη 
συνεισφορά του EU-OSHA στις 
συνεδριάσεις διαβούλευσης σχετικά με 
την αναθεώρηση των οδηγιών για τους 
καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες και για το γεγονός ότι είναι 
μέλος της συμβουλευτικής ομάδας που 
συγκρότησε η Επιτροπή ενόψει της 
σύστασης μιας Ευρωπαϊκής Αρχής 
Εργασίας·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6δ. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την πολιτική μηδενικής ανοχής του 
Οργανισμού όσον αφορά την 
παρενόχληση και τις διακρίσεις και/ή τη 
βία στον χώρο εργασίας καθώς και για τα 
μέτρα που λαμβάνει για την προώθηση 
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της πολιτικής και των διαδικασιών κατά 
της παρενόχλησης στην εργασία, 
καταδικάζοντας κάθε ανάρμοστη 
συμπεριφορά·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ε. υποστηρίζει τις πολιτικές του EU-
OSHA για την εξασφάλιση οικονομικά 
αποδοτικών και φιλικών προς το 
περιβάλλον μέτρων για τη μείωση του 
αποτυπώματος άνθρακα στον χώρο 
εργασίας μέσω των διαδικασιών σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων που εφαρμόζει και 
της εφαρμογής της τηλεργασίας καθώς 
και μέσω της γνωστοποίησης και 
ανάπτυξης της ηλεκτρονικής κουλτούρας·

Or. en

Τροπολογία 20
Guido Reil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. συνιστά, βάσει των διαθέσιμων 
στοιχείων, να χορηγηθεί απαλλαγή στον 
διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 
Εργασία όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2018.

7. συνιστά, βάσει των διαθέσιμων 
στοιχείων, να μην χορηγηθεί απαλλαγή 
στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018.
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Or. de

Τροπολογία 21
Elena Lizzi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. συνιστά, βάσει των διαθέσιμων 
στοιχείων, να χορηγηθεί απαλλαγή στον 
διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 
Εργασία όσον αφορά την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 
οικονομικό έτος 2018.

7. συνιστά, βάσει των διαθέσιμων 
στοιχείων, να μην χορηγηθεί απαλλαγή 
στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για την Ασφάλεια και την 
Υγεία στην Εργασία όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2018.

Or. it


