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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zaprvé, revize nařízení o zřízení agentury EU-OSHA uvede do souladu určitá ustanovení 
stávajícího nařízení o agentuře EU-OSHA se společným přístupem k decentralizovaným 
agenturám. Zadruhé, tato revize nabízí příležitost aktualizovat cíle a úkoly agentury EU-
OSHA.

Zároveň s touto revizí proběhnou revize nařízení o zřízení dalších dvou tripartitních agentur 
Evropské unie, jmenovitě agentury Eurofound a Cedefop.

Rozpočtové důsledky z hlediska lidských a finančních zdrojů, které jsou podrobněji 
rozvedeny v legislativním finančním výkazu, jsou v souladu se sdělením Komise (2013) 519.

Navrhovatel navrhuje pozměnit některá ustanovení týkající se spolupráce mezi tripartitními 
agenturami za účelem posílení této spolupráce. 

Navrhovatel dále navrhuje dosadit do správní rady agentury zástupce jmenovaného 
Evropským parlamentem, který nahradí jednoho zástupce Komise. Toto opatření je v souladu 
se společným prohlášením Rady Evropské unie a Evropské komise o decentralizovaných 
agenturách ze dne 19. července 2012.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně příslušný 
výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Vzhledem k tomu, že se otázkami 
týkajícími se trhu práce, pracovního 
prostředí, odborného vzdělávání a přípravy 
a dovedností zabývají tři tripartitní 
agentury – agentura EU-OSHA, Evropské 
středisko pro rozvoj odborného vzdělávání 
(Cedefop) a Evropská nadace pro zlepšení 
životních a pracovních podmínek 
(Eurofound) –, musí být jejich činnost 
důsledně koordinována a měly by se 
využívat možnosti na podporu efektivnosti 
a synergií. Kromě toho by se agentura měla 

(5) Vzhledem k tomu, že se otázkami 
týkajícími se trhu práce, pracovního 
prostředí, odborného vzdělávání a přípravy 
a dovedností zabývají tři tripartitní 
agentury – agentura EU-OSHA, Evropské 
středisko pro rozvoj odborného vzdělávání 
(Cedefop) a Evropská nadace pro zlepšení 
životních a pracovních podmínek 
(Eurofound) –, musí být jejich činnost 
důsledně koordinována a měly by se 
využívat možnosti na podporu efektivnosti 
a synergií. Především se počítá se sdílením 
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v příslušných případech snažit o efektivní 
spolupráci s interními výzkumnými 
kapacitami Evropské komise.

administrativních úkolů mezi všemi třemi 
agenturami, které by měly přijímat své 
roční pracovní programy v úzké vzájemné 
spolupráci, aby se předešlo překrývání 
činností. Kromě toho by se agentura měla 
v příslušných případech snažit o lepší 
řízení zdrojů tím, že seskupí aktiva, 
zařízení a personál tak, aby se 
minimalizovala rizika pro uživatele a 
maximalizovaly výhody, a navázat
efektivní spolupráci s interními 
výzkumnými kapacitami Evropské komise.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Za účelem dosažení koordinace a 
finančních úspor a aby se předešlo 
zdvojování činností a podpořila synergie a 
doplňkovost, by měla agentura úzce 
spolupracovat s ostatními příslušnými 
agenturami Unie a měla by s nimi uzavřít 
dohody o spolupráci.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Rozpočet agentury by měl být 
připraven v souladu se zásadou 
sestavování rozpočtu podle výkonnosti, 
přičemž by měly být zohledněny jeho cíle a 
očekávané výsledky.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V rámci plnění svých úkolů vede 
agentura intenzivní dialog, a to zejména s 
odbornými subjekty, ať už veřejnými nebo 
soukromými, veřejnými orgány a 
organizacemi zaměstnanců a 
zaměstnavatelů. Agentura zajistí 
spolupráci zejména s Evropskou nadací 
pro zlepšení životních a pracovních 
podmínek, Evropským střediskem pro 
rozvoj odborného vzdělávání a případně s 
dalšími agenturami EU s cílem zamezit 
překrývání činností a podpořit synergii a 
doplňkovost činností těchto agentur, aniž 
tím jsou dotčeny její vlastní cíle.

3. V rámci plnění svých úkolů vede 
agentura intenzivní dialog, a to zejména s 
odbornými subjekty, ať už veřejnými nebo 
soukromými, veřejnými orgány a 
organizacemi zaměstnanců a 
zaměstnavatelů.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Agentura spolupracuje s ostatními 
agenturami Unie, zejména s Evropskou 
agenturou pro chemické látky, Evropskou 
nadací pro zlepšení životních a 
pracovních podmínek a Evropským 
střediskem pro rozvoj odborného 
vzdělávání, s cílem dosáhnout koordinace 
a finančních úspor, předejít zdvojování 
činností a podpořit synergii a doplňkovost 
činností, aniž tím jsou dotčeny její vlastní 
cíle.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Agentura uzavře dohody o 
spolupráci s ostatními příslušnými 
agenturami Unie, aby se usnadnila a 
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podpořila spolupráce s nimi.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Správní rada se skládá z: 1. Správní rada se skládá z:

a) jednoho člena zastupujícího vládu 
každého členského státu;

a) jednoho člena zastupujícího vládu 
každého členského státu;

b) jednoho člena zastupujícího 
organizace zaměstnavatelů z každého 
členského státu;

b) jednoho člena zastupujícího 
organizace zaměstnavatelů z každého 
členského státu;

c) jednoho člena zastupujícího 
organizace zaměstnanců z každého 
členského státu;

c) jednoho člena zastupujícího 
organizace zaměstnanců z každého 
členského státu;

d) tří členů zastupujících Komisi. d) dvou členů zastupujících Komisi.

da) jednoho nezávislého člena 
zastupujícího Evropský parlament

Všichni členové uvedení v písmenech a) až 
d) mají hlasovací práva.

Všichni členové uvedení v písmenech a) až 
da) mají hlasovací práva.

Jmenování nabývá účinku poté, co 
dotčená osoba podepíše prohlášení o 
neexistenci střetu zájmů.

Členy uvedené v písmenu a), b) a c) 
jmenuje Rada z řad členů a náhradníků 
Poradního výboru pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci.

Členy uvedené v písmenu a), b) a c) 
jmenuje Rada z řad členů a náhradníků 
Poradního výboru pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci.

Členové uvedení v písmenu a) jsou 
jmenováni na návrh členských států.

Členové uvedení v písmenu a) jsou 
jmenováni na návrh členských států.

Členové uvedení v písmenu b) a c) jsou 
jmenováni na návrh mluvčích jednotlivých 
skupin ve výboru.

Členové uvedení v písmenu b) a c) jsou 
jmenováni na návrh mluvčích jednotlivých 
skupin ve výboru.

Návrhy všech tří skupin v rámci výboru se 
podávají Radě; návrhy se rovněž pro 
informaci postupují Komisi.

Návrhy všech tří skupin v rámci výboru se 
podávají Radě; návrhy se rovněž pro 
informaci postupují Komisi.

Komise jmenuje sama členy, kteří ji
zastupují.

Komise a Evropský parlament jmenují 
samy členy, kteří je zastupují.

Zástupce Evropského střediska pro rozvoj 
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odborného vzdělávání a zástupce nadace 
Eurofound mají na schůzích správní rady 
status pozorovatele.

Odůvodnění

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise o 
decentralizovaných agenturách ze dne 19. července 2012 uvádí možnost, aby Parlament 
jmenoval jednoho člena správní rady.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li agentuře svěřen nový úkol, správní 
rada přijatý roční pracovní program změní. 
Správní rada může přenést pravomoc k 
provádění nepodstatných změn ročního 
pracovního programu na výkonného 
ředitele. 

Je-li agentuře svěřen nový úkol, správní 
rada přijatý roční pracovní program změní. 
Je odpovědná za předcházení tomu, aby se 
programy činností překrývaly s ostatními 
tripartitními agenturami Unie, a za 
zajištění toho, aby bylo vždy jako platná 
alternativa zváženo nové stanovení priorit 
předtím, než se případně poskytnou další 
finanční zdroje. Správní rada může přenést 
pravomoc k provádění nepodstatných změn 
ročního pracovního programu na 
výkonného ředitele.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 11 –odst. 5 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) spolupráci s ostatními agenturami 
Unie a za uzavírání dohod o spolupráci s 
těmito agenturami.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů 
vychází z cílů a očekávaných výsledků 
ročního programového dokumentu 
uvedeného v čl. 6 odst. 1 a zohledňuje 
finanční zdroje nezbytné k dosažení těchto 
cílů a očekávaných výsledků v souladu se 
zásadou sestavování rozpočtu podle 
výkonnosti.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise zašle návrh odhadu 
rozpočtovému orgánu společně s návrhem 
souhrnného rozpočtu Unie.

4. Komise zašle návrh odhadu 
rozpočtovému orgánu společně s návrhem 
souhrnného rozpočtu Unie. Komise tento 
návrh odhadu zároveň zašle agentuře.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Překladatelské služby potřebné pro 
fungování agentury zajišťuje 
Překladatelské středisko pro instituce 
Evropské unie.

3. Překladatelské služby potřebné pro 
fungování agentury zajišťuje 
Překladatelské středisko pro instituce 
Evropské unie nebo jiní poskytovatelé 
překladatelských služeb v souladu s 
pravidly pro zadávání veřejných zakázek a 
v rámci omezení stanovených příslušnými 
finančními pravidly.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději do pěti let po datu 
uvedeném v článku 35 a poté každých pět 
let provede Komise hodnocení v souladu s 
pokyny Komise, aby posoudila výsledky 
agentury na základě jejích cílů, mandátu a 
úkolů. Hodnocení se zejména zabývá 
případnou potřebou upravit mandát 
agentury a finančními dopady jakékoli 
takové úpravy.

1. Nejpozději do pěti let po datu 
uvedeném v článku 35 a poté každých pět 
let předloží Komise hodnocení v souladu s 
pokyny Komise, aby posoudila výsledky 
agentury na základě jejích cílů, mandátu a 
úkolů. Hodnocení se zejména zabývá 
případnou potřebou upravit mandát 
agentury a finančními dopady jakékoli 
takové úpravy.
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