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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás  

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogi aktus tervezetének módosításai 

 

A Parlament kéthasábos módosításai 
 

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 

szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 

új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. 

 

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 

tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 

aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 

harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 

annak érintett rendelkezésére utalnak.  

 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában 

 

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 

jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 

szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 

szedésével jelzik.  

Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 

bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 

létrehozásáról és a 2062/94/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2016)0528), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 

és 153. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát 

benyújtotta a Parlamenthez (C8-0344/2016), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság xxx-i véleményére, 

– tekintettel a Régiók Bizottságának xxx-i véleményére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére, 

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Költségvetési 

Bizottság véleményére (A8-0000/2017), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 

lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az EU-OSHA az 1994-es alapítása 

óta EU-szerte mindenütt fontos szerepet 

töltött be a munkahelyi egészségvédelem 

és biztonság javításának támogatásában. 

Ugyanakkor a munkahelyi 

(2) Az EU-OSHA az 1994-es alapítása 

óta szakértelme miatt EU-szerte mindenütt 

fontos szerepet töltött be a munkahelyi 

egészségvédelem és biztonság javításának 

támogatásában. Ugyanakkor a munkahelyi 
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egészségvédelem és biztonság területén 

számos változás történt. Ennek fényében a 

2062/94/EK tanácsi rendelet 

rendelkezéseivel összehasonlítva bizonyos 

kiigazítások szükségesek az EU-OSHA 

célkitűzéseinek és feladatainak 

meghatározása tekintetében. 

egészségvédelem és biztonság területén 

számos változás történt, többek között 

például különösen a digitális területen 

bekövetkező technológiai fejlődés, amely 

további kihívást támaszt a magas szintű 

munkahelyi egészségvédelem és biztonság 

előmozdítása elé. Ennek fényében a 

2062/94/EK tanácsi rendelet 

rendelkezéseivel összehasonlítva bizonyos 

kiigazítások szükségesek az EU-OSHA 

célkitűzéseinek és feladatainak 

meghatározása tekintetében. 

Or. en 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A 2062/94/EK tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezése és e rendelettel 

való felváltása az EU-OSHA megbízatását 

és feladatait hivatott korszerűsíteni, hogy 

az jobban tükrözze jelenlegi 

tevékenységét, köztük a mikro-, kis- és 

középvállalkozásoknak szentelt nagyobb 

figyelem szükségességét. 

Or. en 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Mivel a három háromoldalú 

ügynökség – az EU-OSHA, az Európai 

Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) 

és az Európai Alapítvány az Élet- és 

Munkakörülmények Javításáért 

(5) Mivel a három háromoldalú 

ügynökség – az EU-OSHA, az Európai 

Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) 

és az Európai Alapítvány az Élet- és 

Munkakörülmények Javításáért 



 

PR\1116418HU.docx 7/18 PE599.596v01-00 

 HU 

(Eurofound) – a munkaerőpiaccal, a 

munkakörnyezettel, a szakképzéssel és a 

készségekkel összefüggő kérdésekkel 

foglalkozik, elengedhetetlen a három 

ügynökség szoros együttműködése, 

valamint a hatékonyság és a szinergiák 

fokozását lehetővé tevő módszerek 

kiaknázása. Emellett indokolt esetben az 

Ügynökségnek törekednie kell az Európai 

Bizottság belső kutatási kapacitásaival való 

hatékony együttműködésre. 

(Eurofound) – a munkaerőpiaccal, a 

munkakörnyezettel, a szakképzéssel és a 

készségekkel összefüggő kérdésekkel 

foglalkozik, elengedhetetlen a három 

ügynökség szoros együttműködése annak 

érdekében, hogy a hasonló tevékenységi 

területeken az ügynökségek munkája 

között ne legyenek átfedések, ugyanakkor 

ki kell aknázni a hatékonyság és a 

szinergiák fokozását lehetővé tevő 

módszereket, valamint a megbízatások, 

célok és tevékenységek tekintetében el kell 

kerülni az egyes ügynökségek, illetve az 

ügynökségek és a Bizottság közötti 

feladatmegkettőzéseket. Emellett az 

indokolt körben az Ügynökségnek 

törekednie kell az Európai Bizottság és az 

Európai Parlament belső kutatási 

kapacitásaival való hatékony 

együttműködésre. 

Or. en 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – j a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ja) egy olyan kommunikációs 

stratégia kialakítása, amely a Bizottság, 

illetve más intézmények és ügynökségek 

stratégiáival és tevékenységeivel koherens 

és azokhoz kapcsolódik. 

Or. en 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 3 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az Ügynökség a feladatainak 

ellátása során intenzív párbeszédet folytat 

különösen a szakosodott állami és 

magánszervezetekkel, a hatóságokkal, 

valamint a munkavállalói és a munkáltatói 

szervezetekkel. Az átfedések megelőzése 

és a tevékenységük közötti szinergiák és 

kapcsolódások előmozdítása céljából az 

Ügynökség saját céljainak sérelme nélkül 

biztosítja az együttműködést a többi 

európai uniós ügynökséggel, ideértve 

különösen az Európai Alapítványt az Élet- 

és Munkakörülmények Javításáért, az 

Európai Szakképzésfejlesztési Központot 

és adott esetben más uniós ügynökségeket. 

(3) Az Ügynökség a feladatainak 

ellátása során intenzív párbeszédet folytat 

különösen a szakosodott állami és 

magánszervezetekkel, a hatóságokkal, 

valamint a munkavállalói és a munkáltatói 

szervezetekkel. Az átfedések megelőzése 

és a tevékenységük közötti szinergiák és 

kapcsolódások, köztük a lehetséges 

együttműködések előmozdítása céljából az 

Ügynökség saját céljainak sérelme nélkül 

biztosítja az együttműködést a többi 

európai uniós ügynökséggel, ideértve 

különösen az Európai Alapítványt az Élet- 

és Munkakörülmények Javításáért, az 

Európai Szakképzésfejlesztési Központot 

és adott esetben más uniós ügynökségeket. 

Or. en 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az a), a b) és a c) pontban említett tagokat 

a Tanács jelöli ki a munkahelyi biztonsági 

és egészségvédelmi tanácsadó bizottság 

tagjai és póttagjai közül.  

Az a), a b) és a c) pontban említett tagokat 

a tagállamok, valamint az európai 

munkaadói és munkavállalói szervezetek 

által benyújtott listák alapján a Tanács 

jelöli ki a munkahelyi biztonsági és 

egészségvédelmi tanácsadó bizottság tagjai 

és póttagjai közül. 

Or. en 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az a) pontban említett tagokat a 

tagállamok javaslata alapján kell 

kijelölni. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A b) és a c) pontban említett tagokat a 

tanácsadó bizottság megfelelő csoportjait 

képviselő szóvivők javaslata alapján kell 

kijelölni. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 6 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tanácsadó bizottságon belüli három 

csoport benyújtja javaslatait a Tanácsnak; 

a javaslatokat tájékoztatásul a Bizottság 

számára is meg kell küldeni. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – 7 a albekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A Cedefop és az Eurofound egy-egy 

képviselőjének megfigyelői státusszal kell 

rendelkeznie az igazgatótanács ülésein a 

három háromoldalú ügynökség 

hatékonyságának és a köztük levő 

szinergiák javítása, valamint a 

tevékenységeik közötti átfedések 

elkerülése érdekében. 

Or. en 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagok és a póttagok megbízatása 

négy évre szól. Ez az időtartam 

meghosszabbítható. Megbízatásuk 

lejártával vagy lemondáskor a tagok a 

megbízatásuk megújításáig, illetve az új 

tag kijelöléséig ellátják feladataikat. 

(4) A tagok és a póttagok megbízatása 

négy évre szól. Ez az időtartam 

megújítható. Megbízatásuk lejártával vagy 

lemondáskor a tagok a megbízatásuk 

megújításáig, illetve az új tag kijelöléséig 

ellátják feladataikat. 

Or. en 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) szabályokat fogad el tagjai és a 

független szakértők vonatkozásában az 

összeférhetetlenség megelőzésére és 

kezelésére; 

f) szabályokat fogad el tagjai és a 

független szakértők vonatkozásában az 

összeférhetetlenség megelőzésére és 

kezelésére, beleértve a potenciális 

kockázatok korai szakaszban történő 

észlelését szolgáló intézkedéseket; 

Or. en 
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Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az éves munkaprogramban a 

részletes célkitűzéseket és az elvárt 

eredményeket, valamint a kapcsolódó 

teljesítménymutatókat kell meghatározni. 

Emellett – a tevékenységalapú 

költségvetés-tervezés és irányítás elveivel 

összhangban – ismertetni kell benne a 

finanszírozandó fellépéseket, és meg kell 

jelölni az egyes fellépésekhez rendelt 

pénzügyi és humánerőforrásokat. Az éves 

munkaprogramnak összhangban kell állnia 

az (5) bekezdésben említett többéves 

munkaprogrammal. Egyértelműen jeleznie 

kell, hogy az előző pénzügyi évhez képest 

az Ügynökség mely megbízatása és 

feladata új, változott vagy szűnt meg. Az 

éves és/vagy többéves programozásnak 

magában kell foglalnia a harmadik 

országokkal vagy nemzetközi 

szervezetekkel való kapcsolatokra 

vonatkozó, a 30. cikkben említett stratégiát 

és az e stratégiához kapcsolódó 

fellépéseket. 

(3) Az éves munkaprogramban a 

részletes célkitűzéseket és az elvárt 

eredményeket, a kapcsolódó 

teljesítménymutatókat, valamint az 

előzetes vagy utólagos értékelés tárgyát 

képező tevékenységeket és programokat 
kell meghatározni. Emellett – a 

tevékenységalapú költségvetés-tervezés és 

irányítás elveivel összhangban – ismertetni 

kell benne a finanszírozandó fellépéseket, 

és meg kell jelölni az egyes fellépésekhez 

rendelt pénzügyi és humánerőforrásokat. 

Az éves munkaprogramnak összhangban 

kell állnia az (5) bekezdésben említett 

többéves munkaprogrammal. 

Egyértelműen jeleznie kell, hogy az előző 

pénzügyi évhez képest az Ügynökség mely 

megbízatása és feladata új, változott vagy 

szűnt meg. Az éves és/vagy többéves 

programozásnak magában kell foglalnia a 

harmadik országokkal vagy nemzetközi 

szervezetekkel való kapcsolatokra 

vonatkozó, a 30. cikkben említett stratégiát 

és az e stratégiához kapcsolódó 

fellépéseket. 

Or. en 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Az Ügynökség kellő időben és 

átlátható módon információkat tesz közzé 
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honlapján az igazgatótanács üléseiről. 

Or. en 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A felügyelőtestület tagjainak 

megbízatása két évre szól. Ez az időtartam 

meghosszabbítható. A felügyelőtestület 

tagjainak megbízatása a végrehajtó 

bizottsági tagságuk megszűntével 

megszűnik. 

(5) A felügyelőtestület tagjainak 

megbízatása két évre szól. Ez az időtartam 

megújítható. A felügyelőtestület tagjainak 

megbízatása a végrehajtó bizottsági 

tagságuk megszűntével megszűnik. 

Or. en 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A felügyelőtestület évente legalább 

három alkalommal ülésezik. Ezenkívül az 

elnöke kezdeményezésére vagy a tagjai 

kérésére is összeül. 

(6) A felügyelőtestület évente legalább 

három alkalommal ülésezik. Az Ügynökség 

kellő időben és átlátható módon 

információkat tesz közzé honlapján az 

igazgatótanács üléseiről. Ezenkívül az 

elnöke kezdeményezésére vagy a tagjai 

kérésére is összeül. 

Or. en 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 5 bekezdés – e a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) a 28. cikkben említett rendszeres 

értékelés elvégzését lehetővé tevő 

eredményes nyomon követési rendszer, 

valamint az értékelés eredményeit 

összefoglaló jelentéstételi rendszer 

kialakítása;  

Or. en 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 5 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) cselekvési terv elkészítése a belső 

vagy külső ellenőrzési jelentésekből és 

értékelésekből, illetve az Európai Csalás 

Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálataiból 

származó megállapítások és ajánlások 

nyomán megteendő intézkedésekről, 

évente két alkalommal jelentéstétel az 

előrehaladásról a Bizottságnak, valamint 

rendszeresen az igazgatótanácsnak és a 

felügyelőtestületnek; 

f) cselekvési terv elkészítése a belső 

vagy külső ellenőrzési jelentésekből és a 

28. cikkben említett értékelésekből, illetve 

az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 

vizsgálataiból származó megállapítások és 

ajánlások nyomán megteendő 

intézkedésekről, évente két alkalommal 

jelentéstétel az előrehaladásról a 

Bizottságnak, valamint rendszeresen az 

igazgatótanácsnak és a 

felügyelőtestületnek; 

Or. en 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A Bizottság az előirányzat-

tervezetet az Európai Unió általános 

költségvetésének tervezetével együtt 

megküldi a költségvetési hatóságnak. 

(4) A Bizottság az előirányzat-

tervezetet az Európai Unió általános 

költségvetésének tervezetével együtt 

megküldi a költségvetési hatóságnak. A 

Bizottság az előirányzat-tervezeteket ezzel 



 

PE599.596v01-00 14/18 PR\1116418HU.docx 

HU 

egy időben az Ügynökségnek is elküldi. 

Or. en 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság számvitelért felelős 

tisztviselője a következő pénzügyi év 

március 31-éig megküldi a 

Számvevőszéknek az Ügynökség előzetes 

beszámolójának a Bizottság elszámolásával 

konszolidált változatát. 

A Bizottság számvitelért felelős 

tisztviselője a következő pénzügyi év 

március 31-éig megküldi az Európai 

Számvevőszéknek az Ügynökség előzetes 

beszámolójának a Bizottság elszámolásával 

konszolidált változatát. 

Or. en 

Indokolás 

A többi ügynökségi javaslattal, illetve a szövegben szereplő egyéb hivatkozásokkal való 

összhang érdekében. 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Számvevőszék által az 

Ügynökség előzetes beszámolójára 

vonatkozóan tett észrevételeknek a 

költségvetési rendelet 148. cikke szerinti 

kézhezvételét követően az ügyvezető 

igazgató saját hatáskörben elkészíti az 

Ügynökség végleges beszámolóját, és azt 

véleményezésre benyújtja az 

igazgatótanácshoz. 

(3) Az Európai Számvevőszék által az 

Ügynökség előzetes beszámolójára 

vonatkozóan tett észrevételeknek a 

költségvetési rendelet 148. cikke szerinti 

kézhezvételét követően az ügyvezető 

igazgató saját hatáskörben elkészíti az 

Ügynökség végleges beszámolóját, és azt 

véleményezésre benyújtja az 

igazgatótanácshoz. 

Or. en 
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Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – -1 bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) Az Ügynökség tevékenységét 

nagyfokú átláthatóság mellett folytatja. 

Or. en 

 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 cikk – -1 bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) A 966/2012/EU, Euratom rendelet 

30. cikkének (4) bekezdése szerint az 

Ügynökség előzetes és utólagos 

értékeléseket végez azon tevékenységeire 

vonatkozóan, amelyek jelentős 

kiadásokkal járnak és amelyek 

szerepelnek az éves munkaprogramjában. 

 ____________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom 

rendelete az Unió általános 

költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 

szabályokról és az 1605/2002/EK, 

Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. 

o.). 

Or. en 
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INDOKOLÁS 

 

I. EU-OSHA 

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) célja, hogy 

biztonságosabbá, egészségesebbé és termelékenyebbé tegye az európai munkahelyeket. A 

kockázatmegelőzés kultúráját mozdítja elő, valamint tudást és bevált gyakorlatokat oszt meg 

az egészségre és biztonságra vonatkozóan. Az Ügynökség kormányokkal, munkavállalói és 

munkáltatói szervezetekkel, uniós szervekkel és hálózatokkal, illetve magánvállalatokkal 

működik együtt. 

Amikor alapító rendelete elfogadásával az EU-OSHA 1994-ben megalakult, azt a célt tűzte ki 

maga elé, hogy a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó hasznos technikai, 

tudományos és gazdasági információkkal lássa el az uniós szerveket, a tagállamokat, a 

szociális partnereket és a területtel foglalkozó feleket. Az alapító rendeletet ezt követően több 

alkalommal, legutóbb 2005-ben módosították. 

Küldetésnyilatkozatában így fogalmazódik meg az Ügynökség célkitűzése: „megbízható és 

releváns információk, elemzések és eszközök kialakítása, összegyűjtése és rendelkezésre 

bocsátása a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén az ismeretek gyarapítása, a 

tudatosság növelése és az információk és a bevált módszerek cseréje céljából, a munkahelyi 

egészségvédelem és biztonság területén érintettek szükségleteinek kielégítése érdekében”.Az 

Ügynökség a jelenlegi időszakra azt az átfogó célt fogalmazta meg, hogy: „elismerten vezető 

szerepet töltsön be az egészséges és biztonságos munkahelyek európai előmozdításában, a 

háromoldalú megközelítésre, a részvételre és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság 

területén jelentkező kockázatok megelőzésével kapcsolatos kultúra kialakítására építve, az 

intelligens, fenntartható, termelékeny és inkluzív gazdaság biztosítása érdekében”. 

A Bizottság javaslata megőrzi az EU-OSHA háromoldalú felépítését, amely a célkitűzéseiben 

és az igazgatótanács összetételében is tükröződik. Ezt a megközelítést az érdekelt felek is 

jóváhagyták. Az előadó egyetért azzal, hogy az Ügynökség háromoldalú jellege alapvetően 

fontos ahhoz, hogy jól tájékozott legyen az összes tagállam helyzetéről. Ez lehetővé teszi az 

Ügynökség számára a bevált gyakorlatok megosztását és a munkavállalók célirányos elérését 

egész Európában. 

II. A decentralizált ügynökségekről szóló együttes nyilatkozat 

2012. július 19-én a Parlament, a Tanács és a Bizottság egy közös megközelítést meghatározó 

együttes nyilatkozatot írt alá, amely ugyan jogilag nem kötelező, de azt a decentralizált 

ügynökségekre vonatkozó jövőbeli döntések meghozatalakor figyelembe fogják venni. A 

Bizottság javaslata az EU-OSHA alapító rendeletét kívánja e közös megközelítésben szereplő 

pontokhoz igazítani. 

Az EU-OSHA előadója a CEDEFOP (szakképzéssel foglalkozó ügynökség) és az Eurofound 

(az élet- és munkakörülmények javítását célzó alapítvány) előadóival dolgozik együtt annak 

biztosítása érdekében, hogy a három rendelet teljes mértékben tükrözze az együttes 

nyilatkozat elveit, valamint az uniós ügynökségek némelyikére vonatkozó rendeletekbe már 

átvezetett fejleményeket. 



 

PR\1116418HU.docx 17/18 PE599.596v01-00 

 HU 

A Bizottság jelenleg végzi az Ügynökség célkitűzéseire, megbízatására, irányítására és 

feladataira irányuló átfogó értékelést, amely kiterjed majd a munkaerőpiac, a 

munkakörülmények, a szakképzés és a készségfejlesztés területén tevékenykedő más 

ügynökségekkel kapcsolatos vonatkozásokra is. Ebből kifolyólag a jelenlegi jelentéstervezet 

nem kívánja módosítani a 2. cikkben foglalt feladatokat. 

Az erre irányuló változásokat az értékelés eredményeinek megismerését követően lehet 

fontolóra venni. Fontos ugyanakkor biztosítani, hogy bármilyen erre irányuló módosítás ne 

zavarja meg az OSHA jelenlegi munkáját. 

III. Javasolt módosítások 

A Bizottság javaslata már most is tükrözi az együttes nyilatkozatban és a közös 

megközelítésben megfogalmazott lényeges pontokat. Ilyen például: 

 az igazgatótanács szerkezete; 

 a jelenlegi elnökséget felváltó ügyvezető testület, amely az igazgatótanács 

határozatainak előkészítését és nyomon követését segíti elő, illetve egyes sürgős 

átmeneti határozatokat is hoz; 

 az EU-OSHA kapcsolata a többi uniós szervvel, különösen a CEDEFOP-pal és az 

Eurofounddal; 

 a csalás vagy az esetleges összeférhetetlenségek felszámolására irányuló intézkedések; 

valamint 

 a programok és a kiadások értékelése. 

A javasolt módosítások célja, hogy megerősítsék és egyértelművé tegyék ezeket a kérdéseket, 

különös figyelmet szentelve az ügynökségek közötti átfedések elkerülésének 

szükségességének. 

Ez utóbbi a közkiadásokra nehezedő általános nyomás miatt, valamint amiatt is nagyon 

fontos, hogy a polgárok megbizonyosodhassanak arról, hogy az általuk befizetett adók a 

legköltséghatékonyabb módon kerülnek felhasználásra. 

Az ügynökségek tevékenységei közötti lehetséges átfedések megvizsgálásán kívül az éves 

költségvetési és tervezési folyamatokba beépített hathatós előzetes és utólagos értékelési 

program – a teljesítménymutatók hatékony használata mellett – hasonlóképpen fontos 

szerepet játszik a hatékonyság maximalizálásában. 

Egyes módosítások a hatékony kommunikáció és átláthatóság iránti igényeket hangsúlyozzák, 

teljes mértékben kihasználva a modern kommunikációs módszereket. Mindez nagyon is 

fontos, ha azt szeretnénk, hogy az EU-OSHA munkája a lehető legtöbb potenciális 

kedvezményezetthez elérjen, beleértve a mikro-, kis- és középvállalkozásokat is. 

További módosítások a különböző döntéshozatali szintek közötti hatékony kommunikációt 

hivatottak elősegíteni, különösen az igazgatótanács és az ügyvezető testület, valamint az 

érdekelt felek között.  

IV. Következtetés 

Az EU-OSHA alapító rendeletének a CEDEFOP- és Eurofound-rendeletekkel párhuzamosan 

végzett jelenlegi felülvizsgálata fontos, ugyanakkor korlátozott reformot jelent. Lehetőséget 
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teremt az Ügynökség szervezeti felépítése egyes vetületeinek egyszerűsítésére és olyan fontos 

elvek megerősítésére, amilyen az értékelés, az átláthatóság és a költséghatékonyság. Az 

előadó e célokat kívánta követni a szükségtelen változások elkerülésével, hiszen az EU-

OSHA már most is a tevékenyen hozzájárul a munkahelyi egészségvédelem és biztonság 

legmagasabb szintű normáinak garantálásához. 


