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Predlog spremembe 1
Elena Lizzi

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. izraža zadovoljstvo z ugotovitvijo 
Računskega sodišča, da so transakcije, 
povezane z letnimi računovodskimi izkazi 
agencije za proračunsko leto 2018, 
zakonite in pravilne ter da je njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2018 pošteno 
predstavljen;

1. je seznanjen z ugotovitvijo 
Računskega sodišča, da so transakcije, 
povezane z letnimi računovodskimi izkazi 
centra za proračunsko leto 2018, zakonite 
in pravilne ter da je njegov finančni položaj 
na dan 31. decembra 2018 pošteno 
predstavljen;

Or. it

Predlog spremembe 2
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja stopnjo izvrševanja 
proračuna v višini 100 % v letu 2018 v 
primerjavi s 96 % v letu 2017;

2. pozdravlja stopnjo izvrševanja 
proračuna v višini 100 % v letu 2018 v 
primerjavi s 96 % v letu 2017 in zelo 
visoko stopnjo izvrševanja letnega 
delovnega programa, ki je dosegla 93 % 
in presegla zastavljeni cilj; pozdravlja izid 
neodvisne ankete med deležniki v 
letu 2018, ki je pokazala, da je splošno 
zadovoljstvo vseh skupin deležnikov z 
delom agencije veliko (89 %);

Or. en

Predlog spremembe 3
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Osnutek mnenja
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Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja stopnjo izvrševanja 
proračuna v višini 100 % v letu 2018 v 
primerjavi s 96 % v letu 2017;

2. pozdravlja dejstvo, da je agencija 
skoraj v celoti uresničila svoj ambiciozni 
delovni program in tako presegla 
zastavljene cilje ter dosegla stopnjo 
izvrševanja proračuna v višini 100 % v 
letu 2018 v primerjavi s 96 % v letu 2017; 
pozdravlja tudi, da je v skladu z neodvisno 
anketo splošno zadovoljstvo deležnikov z 
delom agencije zelo veliko (približno 
90 %);

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

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

3. podpira dejavnosti agencije EU-
OSHA za razvoj, zbiranje ter zagotavljanje 
zanesljivih in ustreznih informacij, analiz 
in orodij o varnosti in zdravju pri delu, ki 
prispevajo k politiki EU za spodbujanje 
zdravih in varnih delovnih mest po vsej 
Uniji, in v zvezi s tem opozarja, da je treba 
agenciji dati ustrezne kadrovske in 
finančne vire, da bo lahko opravila vse 
svoje naloge;

Or. en

Predlog spremembe 5
Marc Botenga, Sandra Pereira, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis)

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

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

3. ceni dejavnosti agencije EU-OSHA 
za razvoj, zbiranje ter zagotavljanje 
zanesljivih in ustreznih informacij, analiz 
in orodij o varnosti in zdravju pri delu, ki 
prispevajo k politiki EU za spodbujanje 
zdravih in varnih delovnih mest po vsej 
Uniji; poudarja, da je treba agencijam 
nameniti dovolj finančnih in človeških 
virov, da bodo lahko ustrezno opravljale 
svoje naloge, obenem pa jim zagotoviti 
prevlado nad zasebnimi izvajalci;

Or. en

Predlog spremembe 6
Marc Botenga, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da sta preglednost in 
ozaveščenost državljanov o agencijah 
bistvenega pomena za njihovo 
demokratično odgovornost; meni, da sta 
možnost in enostavnost uporabe sredstev 
in podatkov agencij bistvenega pomena; 
zato poziva, naj se oceni, kako se podatki 
in viri trenutno predstavljajo in dajejo na 
voljo in ali jih državljani zlahka odkrijejo, 
prepoznajo in uporabljajo; opozarja, da bi 
lahko države članice s pripravo celovitega 
načrta, s katerim bi dosegle več 
državljanov Unije, povečale ozaveščenost 
javnosti na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 7
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Atidže Alieva-Veli (Atidzhe Alieva-Veli)
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Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. pozdravlja delo agencije EU-
OSHA pri projektu rehabilitacije in 
vrnitve na delo po prebolelem raku, ki je 
bil dokončan leta 2018 in katerega cilj je 
bil pripraviti smernice za soočanje s 
težavami delavcev, ki so preživeli raka, ob 
vrnitvi na delo po zdravljenju, in izzivi 
glede zdravja in varnosti pri delu, ki 
čakajo njihove delodajalce;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. ugotavlja, da je agencija EU-
OSHA dobila pomembno vlogo pri 
uresničevanju načel evropskega 
socialnega stebra, in pozdravlja, da se je 
odločno zavezala temu, da bodo vsi 
delavci deležni enakih pravic na področju 
zdravja in varnosti pri delu, ne glede na 
velikost podjetja in vrsto pogodbe oziroma 
delovnega razmerja;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poudarja pomen dobrega 
sodelovanja med agencijami, ki delujejo 
na področju zaposlovanja, socialnih zadev 
in vključevanja, zlasti pa med EU-OSHA, 
Eurofoundom, Cedefopom in Evropskim 
inštitutom za enakost spolov (EIGE); 
pozdravlja vlogo agencije EU-OSHA in 
izmenjavo strokovnega znanja prek 
različnih medagencijskih mrež in ceni 
njena prizadevanja, da bi preizkusila 
skupna javna naročila in okvirne 
pogodbe, kar naj bi omogočilo boljšo 
delitev nalog med agencijami;

Or. en

Predlog spremembe 10
Marc Botenga, Sandra Pereira, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja, da je agencija EU-
OSHA leta 2018 skupaj z drugimi 
agencijami EU v pristojnosti generalnega 
direktorata za zaposlovanje začela analizo 
o tem, kako bi lahko dodatno izkoristili 
sinergije v obstoječem okviru, zlasti v zvezi 
z okvirom za spremljanje uspešnosti;

4. pozdravlja, da je agencija EU-
OSHA leta 2018 skupaj z drugimi 
agencijami EU v pristojnosti generalnega 
direktorata za zaposlovanje začela analizo 
o tem, kako bi lahko dodatno izkoristili 
sinergije v obstoječem okviru, zlasti v 
mreži za bolj smotrno delovanje agencij 
EU in onkraj nje, kar naj bi omogočilo 
doseganje sinergij ter izmenjavo idej in 
dobre prakse, bolj uravnoteženo 
upravljanje, večjo učinkovitost, manjše 
stroške in večjo skladnost med 
agencijami; poudarja, da je treba 
izboljšati sodelovanje med agencijami in 
institucijami EU, da bi se izognili 
zunanjemu izvajanju storitev, ki jih lahko 
opravljajo same;

Or. en
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Predlog spremembe 11
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Milan Brglez, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. z obžalovanjem ugotavlja, da je 
Računsko sodišče poročalo o prenosih v 
leto 2019 za naslov II (upravni odhodki), ki 
so znašali 35 % (2017: 40 %), za naslov III 
(odhodki iz poslovanja) pa 46 % (2017: 40 
%), kar je bilo v nasprotju s proračunskim 
načelom enoletnosti; opozarja, da se je o 
tako visokih prenosih poročalo tudi za 
proračunski leti 2016 in 2017, in poziva 
agencijo, naj poišče razloge za to in 
ustrezno izboljša proračunsko načrtovanje; 
je seznanjen z odgovorom agencije, v 
katerem ta ponuja možnost, da v zvezi s 
prenosi za naslov II doda in utemelji 
seznam morebitnih dodatnih nakupov na 
področju informacijske tehnologije, v zvezi 
z naslovom III pa opozarja, da so bili 
prenosi predvideni za načrtovanje obsežnih 
raziskovalnih projektov, ki se izvajajo dve 
leti;

5. z obžalovanjem ugotavlja, da je 
Računsko sodišče poročalo o prenosih v 
leto 2019 za naslov II (upravni odhodki), ki 
so znašali 35 % (2017: 40 %), za naslov III 
(odhodki iz poslovanja) pa 46 % (2017: 40 
%), kar je bilo v nasprotju s proračunskim 
načelom enoletnosti; opozarja, da se je o 
tako visokih prenosih poročalo tudi za 
proračunski leti 2016 in 2017, in poziva 
agencijo, naj poišče razloge za to in 
ustrezno izboljša proračunsko načrtovanje; 
je seznanjen z odgovorom agencije, v 
katerem ta ponuja možnost, da v zvezi s 
prenosi za naslov II doda in utemelji 
seznam morebitnih dodatnih nakupov na 
področju informacijske tehnologije, v zvezi 
z naslovom III pa opozarja, da so bili 
prenosi predvideni za načrtovanje obsežnih 
raziskovalnih projektov, ki se izvajajo dve 
leti, da bo mogoče z obstoječimi viri doseči 
večji učinek;

Or. en

Predlog spremembe 12
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da agencija do konca 
leta 2017 ni uvedla nobenega od orodij IT 
za elektronsko javno naročanje, ki jih je 
razvila Komisija; ugotavlja pa tudi, da se 
popravni ukrepi še izvajajo;
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Or. en

Predlog spremembe 13
Elena Lizzi

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. izraža zadovoljstvo, ker so bila tri 
od štirih pomembnih priporočil, izdanih na 
podlagi revizijskega poročila službe za 
notranjo revizijo o kampanji za zdrava 
delovna mesta in podporo IT v agenciji 
EU-OSHA, izvedena in jih je pozneje 
služba za notranjo revizijo sprejela kot 
zaključena, četrto priporočilo pa se bo 
začelo izvajati v letu 2019;

6. ugotavlja, da so bila tri od štirih 
pomembnih priporočil, izdanih na podlagi 
revizijskega poročila službe za notranjo 
revizijo o kampanji za zdrava delovna 
mesta in podporo IT v agenciji EU-OSHA, 
izvedena in jih je pozneje služba za 
notranjo revizijo sprejela kot zaključena;

Or. it

Predlog spremembe 14
Tomáš Zdechovský

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. ugotavlja, da je agencija leta 2018 
prenovila svoje kazalnike uspešnosti, da bi 
upoštevala ugotovitve Parlamenta, da 
morajo biti informacije o smotrnosti 
dostopne in razumljive tako deležnikom 
kot splošni javnosti; z zanimanjem 
pričakuje prvo poročilo o novih 
kazalnikih, ki naj bi bilo na voljo v 
letu 2019;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. je zadovoljen, da je agencija leta 
2018 sprejela nov okvir kazalnikov 
uspešnosti in da po nasvetu organa za 
razrešnico pripravlja in objavlja bralcu 
prijazne infografike, ki prikazujejo 
rezultate za ključne kazalnike uspešnosti;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. je seznanjen, da je agencija 
prispevala k boju proti raku kot poklicni 
bolezni in da je v svetovnem merilu 
organizirala največjo kampanjo o zdravju 
in varnosti pri delu, ter pozdravlja prve 
dosežke kampanje o varnem ravnanju z 
nevarnimi kemičnimi snovmi na 
delovnem mestu, ki se je začela v letu 
2018 in se že izvaja v več kot 30 državah;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. ceni prispevek agencije EU-OSHA 
k posvetovanju o revizij direktiv o 
rakotvornih oziroma mutagenih snoveh 
ter njeno članstvo v svetovalni skupini 
Komisije o ustanovitvi Evropskega organa 
za delo;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 6 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6d. je zadovoljen, da ima agencija 
politiko ničelne strpnosti do nadlegovanja 
in diskriminacije in/ali nasilja na 
delovnem mestu in da je sprejela ukrepe 
za spodbujanje te politike ter postopke 
proti nadlegovanju na delovnem mestu, s 
katerimi je obsodila neprimerno vedenje;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 6 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6e. podpira stroškovno učinkovite in 
okolju prijazne ukrepe, s katerimi želi 
agencija EU-OSHA zmanjšati ogljični 
odtis na delovnem mestu, kot so postopki 
javnih naročil, delo na daljavo ter 
ozaveščanje o e-kulturi in njen razvoj;
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Or. en

Predlog spremembe 20
Guido Reil

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

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 2018.

7. na osnovi razpoložljivih podatkov 
predlaga, da se izvršni direktorici Evropske 
agencije za varnost in zdravje pri delu ne 
podeli razrešnice glede izvrševanja 
proračuna agencije za proračunsko 
leto 2018.

Or. de

Predlog spremembe 21
Elena Lizzi

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

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 2018.

7. na osnovi razpoložljivih podatkov 
predlaga, da se izvršni direktorici Evropske 
agencije za varnost in zdravje pri delu ne 
podeli razrešnice glede izvrševanja 
proračuna agencije za proračunsko 
leto 2018.

Or. it


