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Tarkistus 1
Elena Lizzi

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. on tyytyväinen 
tilintarkastustuomioistuimen ilmoitukseen, 
jonka mukaan viraston varainhoitovuodelta 
2018 annetun tilinpäätöksen perustana 
olevat toimet ovat lailliset ja 
sääntöjenmukaiset ja että viraston 
taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 
2018 on annettu oikeat ja riittävät tiedot;

1. panee merkille 
tilintarkastustuomioistuimen ilmoituksen, 
jonka mukaan viraston varainhoitovuodelta 
2018 annetun tilinpäätöksen perustana 
olevat toimet ovat lailliset ja 
sääntöjenmukaiset ja että viraston 
taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 
2018 on annettu oikeat ja riittävät tiedot;

Or. it

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

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää myönteisenä, että talousarvion 
toteutusaste oli 100 prosenttia vuonna 2018 
(96 prosenttia vuonna 2017);

2. pitää myönteisenä, että talousarvion 
toteutusaste oli 100 prosenttia vuonna 2018 
(96 prosenttia vuonna 2017) ja että 
vuotuisen työohjelman toteutusaste oli 
erittäin korkea eli 93 prosenttia ja yli 
asetetun tavoitteen; panee tyytyväisenä 
merkille vuoden 2018 riippumattomien 
sidosryhmien tutkimuksen tulokset, joiden 
mukaan kaikki sidosryhmät ovat laajasti 
ja yleisesti erittäin tyytyväisiä viraston 
työhön (89 prosenttia);

Or. en

Tarkistus 3
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind
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Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. pitää myönteisenä, että talousarvion 
toteutusaste oli 100 prosenttia vuonna 2018 
(96 prosenttia vuonna 2017);

2. pitää myönteisenä, että virasto 
pystyi toteuttamaan kunnianhimoisen 
työohjelmansa lähes kokonaisuudessaan 
ja ylittämään asetetun tavoitteen, mikä 
johti siihen, että  talousarvion toteutusaste 
oli 100 prosenttia vuonna 2018 (96 
prosenttia vuonna 2017); pitää 
myönteisenä, että sidosryhmät ovat 
laajasti ja yleisesti erittäin tyytyväisiä 
viraston työhön (noin 90 prosenttia) 
riippumattomien sidosryhmien 
tutkimuksen mukaan;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. arvostaa EU-OSHAn toimia, joilla 
kehitetään, kerätään ja tarjotaan 
työterveyttä ja työturvallisuutta koskevia 
luotettavia ja merkityksellisiä tietoja, 
analyysejä ja välineitä, joilla edistetään 
terveellisten ja turvallisten työpaikkojen 
luomiseen kaikkialla unionissa pyrkivää 
EU:n politiikkaa;

3. tukee EU-OSHAn toimia, joilla 
kehitetään, kerätään ja tarjotaan 
työterveyttä ja työturvallisuutta koskevia 
luotettavia ja merkityksellisiä tietoja, 
analyysejä ja välineitä, joilla edistetään 
terveellisten ja turvallisten työpaikkojen 
luomiseen kaikkialla unionissa pyrkivää 
EU:n politiikkaa, ja korostaa tässä 
yhteydessä, että on tärkeää varmistaa 
riittävät henkilöstö- ja taloudelliset 
resurssit, jotta virasto voi hoitaa 
tehtävänsä täysimääräisesti;

Or. en
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Tarkistus 5
Marc Botenga, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. arvostaa EU-OSHAn toimia, joilla 
kehitetään, kerätään ja tarjotaan 
työterveyttä ja työturvallisuutta koskevia 
luotettavia ja merkityksellisiä tietoja, 
analyysejä ja välineitä, joilla edistetään 
terveellisten ja turvallisten työpaikkojen 
luomiseen kaikkialla unionissa pyrkivää 
EU:n politiikkaa;

3. arvostaa EU-OSHAn toimia, joilla 
kehitetään, kerätään ja tarjotaan 
työterveyttä ja työturvallisuutta koskevia 
luotettavia ja merkityksellisiä tietoja, 
analyysejä ja välineitä, joilla edistetään 
terveellisten ja turvallisten työpaikkojen 
luomiseen kaikkialla unionissa pyrkivää 
EU:n politiikkaa; korostaa tarvetta tarjota 
virastoille riittävästi aineellisia ja 
henkilöresursseja, jotta ne voivat hoitaa 
tehtävänsä asianmukaisesti ja jotta 
samalla voidaan varmistaa niiden 
ensisijaisuus suhteessa yksityisiin 
toimeksisaajiin;

Or. en

Tarkistus 6
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa, että avoimuus ja 
kansalaisten tietoisuus virastojen 
olemassaolosta ovat keskeisiä tekijöitä 
virastojen demokraattisen 
vastuuvelvollisuuden kannalta; pitää 
ensiarvoisen tärkeänä virastojen 
resurssien ja tietojen käytettävyyttä ja 
helppokäyttöisyyttä; kehottaa siksi 
arvioimaan, miten tietoja ja resursseja 
esitellään tällä hetkellä ja miten niitä 
asetetaan saataville sekä missä määrin ne 
ovat kansalaisten mielestä helposti 
yksilöitävissä, tunnistettavissa ja 
käytettävissä; muistuttaa, että jäsenvaltiot 
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voivat lisätä kansalaisten tietoisuutta tältä 
osin laatimalla kattavan suunnitelman 
yhä useamman unionin kansalaisen 
tavoittamiseksi;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. panee tyytyväisenä merkille EU-
OSHAn työn ”Kuntoutus ja työhönpaluu 
syövän jälkeen” -hankkeessa, joka on 
saatu päätökseen vuonna 2018 ja jonka 
tavoitteena on antaa suosituksia, joilla 
puututaan vaikeuksiin, joita syövästä 
selvinneet kohtaavat palatessaan työhön 
syöpähoitojen jälkeen, ja 
työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyviin 
haasteisiin, joita heidän työnantajansa 
voivat kohdata;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. panee merkille, että EU-OSHAlle 
on annettu tärkeä rooli Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarissa 
vahvistettujen periaatteiden 
täytäntöönpanossa, ja suhtautuu 
myönteisesti EU-OSHAn vahvaan 
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sitoumukseen varmistaa, että kaikilla 
työntekijöillä on samat työterveyttä ja -
turvallisuutta koskevat oikeudet yrityksen 
koosta, työsopimuksen tyypistä tai 
työsuhteesta riippumatta;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa työllisyys-, sosiaali- ja 
osallisuusasioiden alalla toimivien 
virastojen hyvän yhteistyön merkitystä ja 
etenkin EU-OSHAn, Eurofoundin, 
Cedefopin ja EIGEn yhteistyötä; 
suhtautuu myönteisesti EU-OSHAn 
rooliin ja asiantuntemuksen jakamiseen 
eri virastojen välisten verkostojen kautta 
ja arvostaa sen pyrkimyksiä tarkastella 
yhteisiä hankintoja ja puitesopimuksia 
tehtävien jakamiseksi paremmin 
virastojen kesken;

Or. en

Tarkistus 10
Marc Botenga, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
vuonna 2018 EU-OSHA käynnisti yhdessä 
muiden työllisyyden pääosaston toimialaan 
kuuluvien EU:n virastojen kanssa 
analyysin siitä, miten synergioita voitaisiin 

4. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
vuonna 2018 EU-OSHA käynnisti yhdessä 
muiden työllisyyden pääosaston toimialaan 
kuuluvien EU:n virastojen kanssa 
analyysin siitä, miten synergioita voitaisiin 
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hyödyntää paremmin nykyisissä puitteissa, 
erityisesti suhteessa tuloksellisuuden 
seurantakehykseen;

hyödyntää paremmin nykyisissä puitteissa, 
erityisesti EU:n virastojen toiminnan 
kehittämisverkoston puitteissa sekä sen 
ulkopuolella siten, että mahdollistetaan 
synergioiden luominen ja ideoiden ja 
parhaiden käytäntöjen vaihtaminen ja 
pyritään tasapainottamaan hallinnointia, 
parantamaan tehokkuutta, vähentämään 
kustannuksia ja lisäämään virastojen 
keskinäistä yhdenmukaisuutta; korostaa, 
että virastojen ja unionin toimielinten 
välistä yhteistyötä on parannettava ja 
vältettävä ulkoistamasta palveluja, joita 
ne voivat tarjota;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. pitää valitettavana, että 
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen 
mukaan osaston 2 (hallintomenot) 
määrärahasiirrot vuodelle 2019 olivat 35 
prosenttia (2017: 40 prosenttia), kun taas 
osaston 3 (toimintamenot) määrärahasiirrot 
olivat jopa 46 prosenttia (2017: 40 
prosenttia), mikä oli vastoin talousarvion 
vuotuisperiaatetta; palauttaa mieliin, että 
näin suuria määrärahasiirtoja ilmoitettiin 
myös varainhoitovuosilta 2016 ja 2017, ja 
kehottaa virastoa analysoimaan taustalla 
olevia syitä ja parantamaan 
talousarviosuunnittelua vastaavasti; panee 
merkille viraston vastauksen, jossa 
täsmennettiin mahdollisuutta esittää lisäksi 
perusteltu luettelo mahdollisista 
tietoteknisistä lisähankinnoista, jotka 
koskevat määrärahasiirtoja osastossa 2, ja 
kiinnitettiin huomiota suunniteltuihin 
siirtoihin, jotka koskevat kahden vuoden 

5. pitää valitettavana, että 
tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen 
mukaan osaston 2 (hallintomenot) 
määrärahasiirrot vuodelle 2019 olivat 35 
prosenttia (2017: 40 prosenttia), kun taas 
osaston 3 (toimintamenot) määrärahasiirrot 
olivat jopa 46 prosenttia (2017: 40 
prosenttia), mikä oli vastoin talousarvion 
vuotuisperiaatetta; palauttaa mieliin, että 
näin suuria määrärahasiirtoja ilmoitettiin 
myös varainhoitovuosilta 2016 ja 2017, ja 
kehottaa virastoa analysoimaan taustalla 
olevia syitä ja parantamaan 
talousarviosuunnittelua vastaavasti; panee 
merkille viraston vastauksen, jossa 
täsmennettiin mahdollisuutta esittää lisäksi 
perusteltu luettelo mahdollisista 
tietoteknisistä lisähankinnoista, jotka 
koskevat määrärahasiirtoja osastossa 2, ja 
kiinnitettiin huomiota suunniteltuihin 
siirtoihin, jotka koskevat kahden vuoden 
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aikana käynnissä olevien laajamittaisten 
tutkimushankkeiden ohjelmasuunnittelua 
osastossa 3;

aikana käynnissä olevien laajamittaisten 
tutkimushankkeiden ohjelmasuunnittelua 
osastossa 3, jotta käytettävissä olevat 
resurssit saavat suuremman vaikutuksen;

Or. en

Tarkistus 12
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. toteaa sähköisen 
hankintamenettelyn osalta, että virasto ei 
ollut ottanut mitään komission 
kehittämistä IT-välineistä käyttöön 
vuoden 2017 loppuun mennessä; toteaa 
kuitenkin, että korjaavat toimet ovat yhä 
käynnissä;

Or. en

Tarkistus 13
Elena Lizzi

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. on tyytyväinen siihen, että sisäisen 
tarkastuksen tarkastuskertomuksen 
Terveellinen työ -kampanjoista ja IT-tuesta 
virastossa tuloksena annetuista neljästä 
tärkeästä suosituksesta kolme pantiin 
täytäntöön ja hyväksyttiin sen jälkeen, kun 
sisäinen tarkastus oli päättänyt asian 
käsittelyn, kun taas neljäs suositus 
pantaisiin täytäntöön vuonna 2019;

6. panee merkille, että sisäisen 
tarkastuksen tarkastuskertomuksen 
Terveellinen työ -kampanjoista ja IT-tuesta 
virastossa tuloksena annetuista neljästä 
tärkeästä suosituksesta kolme pantiin 
täytäntöön ja hyväksyttiin sen jälkeen, kun 
sisäinen tarkastus oli päättänyt asian 
käsittelyn;

Or. it
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Tarkistus 14
Tomáš Zdechovský

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. panee merkille, että virasto laati 
vuonna 2018 uudelleen 
tulosindikaattorikehyksensä ottaakseen 
huomioon parlamentin huomautuksen, 
jonka mukaan tuloksellisuustietojen on 
oltava sidosryhmien ja suuren yleisön 
saatavilla ja luettavissa; odottaa 
mielenkiinnolla uusia indikaattoreita 
koskevaa ensimmäistä kertomusta, joka 
on saatavilla vuonna 2019;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. on tyytyväinen siihen, että uusi 
tulosindikaattorikehys hyväksyttiin 
vuonna 2018 ja että virasto on 
vastuuvapauden myöntävän viranomaisen 
suosituksen jatkotoimena tuottanut ja 
julkaissut lukijaystävällistä 
infografiikkaa, jossa raportoidaan sen 
keskeisten tulosindikaattoreiden 
tuloksista;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. panee merkille viraston panoksen 
työperäisen syövän torjuntaan ja 
maailman suurimman työterveys- ja 
työturvallisuuskampanjan toteuttamiseen 
ja panee tyytyväisenä merkille vuonna 
2018 käynnistetyn ja jo yli 30 maassa 
käynnissä olevan ”Terveellinen työ – 
vaaralliset aineet” -kampanjan 
alkuvaiheen menestyksen;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. arvostaa EU-OSHAn panosta 
karsinogeenejä ja mutageenejä koskevien 
direktiivien tarkistamista käsittelevissä 
kuulemiskokouksissa ja sen jäsenyyttä 
neuvoa-antavassa ryhmässä, jonka 
komissio on perustanut Euroopan 
työviranomaisen perustamista varten;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
6 d kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

6 d. ilmaisee tyytyväisyytensä häirintää 
ja syrjintää ja/tai väkivaltaa työpaikalla 
koskevaan viraston 
nollatoleranssipolitiikkaan ja sen toimiin 
työpaikkahäirinnän vastaisten 
toimintaperiaatteiden ja menettelyjen 
edistämiseksi ja tuomitsee epäasiallisen 
käytöksen;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
6 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 e. tukee EU-OSHAn toimintatapoja, 
joilla varmistetaan kustannustehokkaat ja 
ympäristöystävälliset toimenpiteet sen 
hiilijalanjäljen pienentämiseksi 
työpaikalla julkisten 
hankintamenettelyjensä sekä etätyön ja 
digitaalisen kulttuurin tuntemuksen ja 
kehittämisen avulla;

Or. en

Tarkistus 20
Guido Reil

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. suosittelee käytettävissä olevien 
tietojen perusteella, että Euroopan 
työterveys- ja työturvallisuusviraston 

7. suosittelee käytettävissä olevien 
tietojen perusteella, että Euroopan 
työterveys- ja työturvallisuusviraston 
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johtajalle myönnetään vastuuvapaus 
viraston talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018.

johtajalle ei myönnetä vastuuvapautta 
viraston talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018.

Or. de

Tarkistus 21
Elena Lizzi

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. suosittelee käytettävissä olevien 
tietojen perusteella, että Euroopan 
työterveys- ja työturvallisuusviraston 
johtajalle myönnetään vastuuvapaus 
viraston talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018.

7. suosittelee käytettävissä olevien 
tietojen perusteella, että Euroopan 
työterveys- ja työturvallisuusviraston 
johtajalle ei myönnetä vastuuvapautta 
viraston talousarvion toteuttamisesta 
varainhoitovuonna 2018.

Or. it


