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Pozměňovací návrh 1
Dominique Bilde

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. s uspokojením konstatuje, že 
Účetní dvůr (dále jen „EÚD“) prohlásil, že 
operace, na nichž se zakládá roční účetní 
závěrka agentury za rozpočtový rok 2019, 
jsou legální a správné a že účetní závěrka 
věrně zobrazuje finanční situaci střediska 
k 31. prosinci 2019;

1. bere na vědomí, že Účetní dvůr 
(dále jen „EÚD“) prohlásil, že operace, na 
nichž se zakládá roční účetní závěrka 
agentury za rozpočtový rok 2019, jsou 
legální a správné a že účetní závěrka věrně 
zobrazuje finanční situaci střediska k 31. 
prosinci 2019;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Dominique Bilde

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. oceňuje činnosti agentury, pokud 
jde o vytváření spolehlivých a důležitých 
informací, jejich sběr a poskytování, 
a analýzy a nástroje týkající se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, neboť tyto 
činnosti přispívají k politice Unie, jejímž 
cílem je podporovat zdravé a bezpečné 
prostředí na pracovištích v celé Unii;

3. oceňuje činnosti agentury, pokud 
jde o vytváření spolehlivých a důležitých 
informací, jejich sběr a poskytování, 
a analýzy a nástroje týkající se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, neboť tyto 
činnosti přispívají k politice Unie, jejímž 
cílem je podporovat zdravé a bezpečné 
prostředí na pracovištích v členských 
státech Evropské unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. oceňuje činnosti agentury, pokud 3. vítá činnosti agentury, pokud jde 
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jde o vytváření spolehlivých a důležitých 
informací, jejich sběr a poskytování, 
a analýzy a nástroje týkající se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, neboť tyto 
činnosti přispívají k politice Unie, jejímž 
cílem je podporovat zdravé a bezpečné 
prostředí na pracovištích v celé Unii;

o vytváření spolehlivých a důležitých 
informací, jejich sběr a poskytování, 
a analýzy a nástroje týkající se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, neboť tyto 
činnosti přispívají k politice Unie, jejímž 
cílem je podporovat zdravé a bezpečné 
prostředí na pracovištích v celé Unii; 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit odpovídající 
lidské a finanční zdroje, které agentuře 
umožní, aby pokračovala v provádění 
svého pracovního programu s velmi 
vysokou mírou dokončení činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Véronique Trillet-
Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. oceňuje činnosti agentury, pokud 
jde o vytváření spolehlivých a důležitých 
informací, jejich sběr a poskytování, 
a analýzy a nástroje týkající se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, neboť tyto 
činnosti přispívají k politice Unie, jejímž 
cílem je podporovat zdravé a bezpečné 
prostředí na pracovištích v celé Unii;

3. oceňuje činnosti agentury, pokud 
jde o vytváření spolehlivých a důležitých 
informací, jejich sběr a poskytování, 
a analýzy a nástroje týkající se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, včetně 
preventivních opatření, neboť tyto činnosti 
přispívají k politice Unie, jejímž cílem je 
podporovat zdravé a bezpečné prostředí na 
pracovištích v celé Unii; upozorňuje 
především na roli, kterou může agentura 
hrát při podpoře orgánů Unie pracujících 
na novém strategickém rámci pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
nadcházející revizi směrnice 
o karcinogenech a mutagenech 
a legislativní zprávě z vlastního podnětu 
o ochraně pracovníků před azbestem; 
domnívá se, že agentura může poskytnout 
užitečné informace a analýzu ohledně 
dopadu práce na dálku a jiných 
digitálních řešení pro zaměstnavatele 
i pracovníky z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v souvislosti 
s pracovními podmínkami během 
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pandemie;
Or. en

Pozměňovací návrh 5
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. bere na vědomí prominentní roli, 
kterou agentura dostala při uplatňování 
zásad zakotvených v evropském pilíři 
sociálních práv; vítá pevné odhodlání 
agentury zajistit, aby všichni pracovníci 
bez ohledu na velikost firmy, typ smlouvy 
nebo zaměstnanecký vztah požívali týchž 
práv na ochranu zdraví a bezpečnost při 
práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Dominique Bilde

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. s uspokojením konstatuje, že 
agentura je aktivním členem sítě agentur 
EU a přispívá k ní a že aktivně 
spolupracuje s řadou agentur, zejména 
s nadací Eurofound a Evropskou agenturou 
pro chemické látky, s cílem zabránit 
překrývání činností a zajistit součinnost;

4. s uspokojením konstatuje, že 
agentura je aktivním členem sítě agentur 
EU a přispívá k ní a že aktivně 
spolupracuje s řadou agentur, zejména 
s nadací Eurofound a Evropskou agenturou 
pro chemické látky, s cílem zabránit tomu, 
aby se dvakrát platilo za stejnou práci, 
a zajistit součinnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. s uspokojením konstatuje, že 
agentura je aktivním členem sítě agentur 
EU a přispívá k ní a že aktivně 
spolupracuje s řadou agentur, zejména 
s nadací Eurofound a Evropskou agenturou 
pro chemické látky, s cílem zabránit 
překrývání činností a zajistit součinnost;

4. s uspokojením konstatuje, že 
agentura je aktivním členem sítě agentur 
EU a přispívá k ní a že aktivně 
spolupracuje s řadou agentur, zejména 
s nadací Eurofound, CEDEFOP, 
Evropskou agenturou pro chemické látky 
a EIGE, s cílem zabránit překrývání 
činností a zajistit součinnost; zdůrazňuje 
její význam, nezávislost a přidanou 
hodnotu v jejím oboru;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová, Véronique Trillet-
Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje s politováním na základě 
zprávy Účetního dvora, že agentura 
překročila smluvní strop, pokud jde o třetí 
evropský průzkum podniků na téma 
nových a vznikajících rizik (ESENER-3), 
o 2,4 % bez jakékoli změny smlouvy;

5. konstatuje na základě zprávy 
Účetního dvora, že agentura překročila 
smluvní strop, pokud jde o třetí evropský 
průzkum podniků na téma nových 
a vznikajících rizik (ESENER-3), o 2,4 % 
bez jakékoli změny smlouvy; dále bere na 
vědomí odpověď agentury v tom smyslu, 
že to bylo způsobeno zpožděním 
v potvrzení malé části finančních 
prostředků k pokrytí dalších zemí v rámci 
nástroje předvstupní pomoci (NPP) pro 
průzkum obdrženém od Komise až po 
dokončení zadávacího řízení a že byly 
vyhotoveny poznámky ke spisu, v nichž se 
připouštělo, že zvláštní smlouvy budou 
vyžadovat výdaje přesahující původně 
předpokládaný objem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje s politováním na základě 
zprávy Účetního dvora, že agentura 
překročila smluvní strop, pokud jde o třetí 
evropský průzkum podniků na téma 
nových a vznikajících rizik (ESENER-3), 
o 2,4 % bez jakékoli změny smlouvy;

5. konstatuje s politováním na základě 
zprávy Účetního dvora, že agentura 
překročila smluvní strop, pokud jde o třetí 
evropský průzkum podniků na téma 
nových a vznikajících rizik (ESENER-3), 
o 2,4 % bez jakékoli změny smlouvy; na 
základě odpovědi agentury bere na 
vědomí, že obdržela potvrzení od Komise 
až po dokončení zadávacího řízení 
a podpisu rozhodnutí o zadání veřejné 
zakázky, což vedlo k tomu, že v prvotních 
dokumentech nebyl zahrnut rozpočet na 
zahrnutí dalších zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. je znepokojen tím, jak agentura 
proplácí náklady na ubytování v rámci 
smlouvy o poskytování služeb v oblasti 
odborného vzdělávání a poradenství, 
neboť tím vzniká riziko, že proplacené 
náklady mohou být vyšší, než jsou náklady 
skutečně vzniklé; vyzývá agenturu, aby 
přijala nápravná opatření, a tím předešla 
nejistotě v budoucnu;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyjadřuje znepokojení nad 
přetrvávající vysokou mírou prostředků 
přidělených na závazky přenesených z roku 
2019 do roku 2020, která činila 22 %; 
připomíná, že takovéto velké přenosy byly 
zaznamenány také v rozpočtových letech 
2016, 2017 a 2018 a žádá agenturu, aby 
analyzovala důvody této situace a zlepšila 
příslušným způsobem plánování rozpočtu;

6. vyjadřuje znepokojení nad 
přetrvávající vysokou mírou prostředků 
přidělených na závazky přenesených z roku 
2019 do roku 2020, která činila 22 %; 
připomíná, že takovéto velké přenosy byly 
zaznamenány také v rozpočtových letech 
2016, 2017 a 2018 a že to je v rozporu se 
zásadou ročního rozpočtu; žádá tudíž 
agenturu, aby analyzovala důvody této 
situace a zlepšila příslušným způsobem 
plánování rozpočtu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyjadřuje znepokojení nad 
přetrvávající vysokou mírou prostředků 
přidělených na závazky přenesených z roku 
2019 do roku 2020, která činila 22 %; 
připomíná, že takovéto velké přenosy byly 
zaznamenány také v rozpočtových letech 
2016, 2017 a 2018 a žádá agenturu, aby 
analyzovala důvody této situace a zlepšila 
příslušným způsobem plánování rozpočtu;

6. vyjadřuje znepokojení nad 
přetrvávající vysokou mírou prostředků 
přidělených na závazky přenesených z roku 
2019 do roku 2020, která činila 22 %; 
připomíná, že takovéto velké přenosy byly 
zaznamenány také v rozpočtových letech 
2016, 2017 a 2018 a žádá agenturu, aby 
analyzovala důvody této situace a zlepšila 
příslušným způsobem plánování rozpočtu; 
bere na vědomí odpověď agentury, podle 
níž část přenesených prostředků je 
naplánována k zaručení hospodárnosti a 
k zajištění logistických opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. na základě zprávy Účetního dvora 
bere s politováním na vědomí, že agentura 
v rámci smlouvy na poskytování služeb 
v oblasti odborné přípravy a odborného 
vedení nevycházela při proplácení 
nákladů ze skutečných číselných údajů 
uvedených v podpůrných dokumentech, 
jak je staveno ve smlouvě, takže vzniklo 
riziko, že proplatí vyšší částky, než byly 
skutečně vzniklé náklady; bere na vědomí 
odpověď agentury uznávající, že 
podpůrné dokumenty/faktury chyběly;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Dominique Bilde

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. konstatuje, že publikace agentury 
jsou zveřejňovány téměř výhradně 
v angličtině, a vyjadřuje politování nad 
tím, že její práce není více překládána, 
aby tak byla dostupná občanům členských 
států v jejich úředním jazyce; požaduje, 
aby byl rozpočet podmíněn jazykovou 
doložkou, aby se podpořila větší 
transparentnost tím, že budou výstupy 
práce agentury dostupné všem občanům 
v jejich jazyce. 

Or. fr


