
 

PR\1116418LT.docx  PE599.596v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

Europos Parlamentas 
2014-2019  

 

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 
 

2016/0254(COD) 

6.3.2017 

***I 
PRANEŠIMO PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 

įsteigiama Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2062/94 

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

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas 

Pranešėjas: Czesław Hoc 

 

  



 

PE599.596v01-00 2/16 PR\1116418LT.docx 

LT 

PR_COD_1amCom 

 

 

Procedūrų sutartiniai ženklai 

 * Konsultavimosi procedūra  

 *** Pritarimo procedūra 

 ***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas) 

 ***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas) 

 ***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas) 

 

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 

pagrindą.) 

 

 

 

 

 

Teisės akto projekto pakeitimai 

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose 
 

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 

Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 

tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje. 

 

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 

atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 

esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 

pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 

teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.  

 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma 

 

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 

nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 

nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 

nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.  

Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 

siekdamos parengti galutinį tekstą. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama 

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir panaikinamas Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 2062/94 

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

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0528), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 153 

straipsnio 2 dalies a punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 

(C8-0344/2016), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę, 

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir į Biudžeto 

komiteto nuomonę (A8-0000/2017), 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją; 

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina 

pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu; 

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) EU-OSHA nuo pat jos įsteigimo 

1994 m. atliko svarbų vaidmenį remiant 

geresnę darbuotojų saugą ir sveikatą visoje 

Europos Sąjungoje. Per šį laikotarpį 

darbuotojų saugos ir sveikatos (toliau – 

DSS) srityje įvyko pokyčių. Atsižvelgiant į 

tai Tarybos reglamento (EB) Nr. 2062/94 

nuostatomis nustatyti kai kurie EU-OSHA 

(2) EU-OSHA nuo pat jos įsteigimo 

1994 m. dėl savo praktinės patirties atliko 

svarbų vaidmenį remiant geresnę 

darbuotojų saugą ir sveikatą visoje Europos 

Sąjungoje. Per šį laikotarpį darbuotojų 

saugos ir sveikatos (toliau – DSS) srityje 

įvyko pokyčių, įskaitant technologinę 

plėtrą, ypač skaitmeninėje srityje, kuria 
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tikslai ir uždaviniai turi būti patikslinti; prisidedama prie iššūkio skatinti aukštus 

DSS standartus. Atsižvelgiant į tai 

Tarybos reglamento (EB) Nr. 2062/94 

nuostatomis nustatyti kai kurie EU-OSHA 

tikslai ir uždaviniai turi būti patikslinti; 

Or. en 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (3a) Reglamento (ES) Nr. 2062/94 

panaikinimu ir jo pakeitimu šiuo 

reglamentu siekiama atnaujinti EU-

OSHA įgaliojimą ir užduotis, kad būtų 

geriau atspindėta dabartinė veikla, 

įskaitant poreikį ypatingą dėmesį skirti 

mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms; 

Or. en 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) kadangi trys vadinamosios trišalės 

agentūros – EU-OSHA, Europos profesinio 

mokymo plėtros centras (Cedefop) ir 

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų 

gerinimo fondas (Eurofound) – sprendžia 

darbo rinkos, darbo sąlygų, profesinio 

rengimo, mokymo ir įgūdžių sričių 

klausimus, visų trijų agentūrų veikla turi 

būti koordinuojama ir turi būti išnagrinėtos 

galimybės padidinti veiksmingumą ir 

pasinaudoti sąveika. Be to, jei taikytina, 

Agentūra turėtų stengtis veiksmingai 

bendradarbiauti su Europos Komisijos 

(5) kadangi trys vadinamosios trišalės 

agentūros – EU-OSHA, Europos profesinio 

mokymo plėtros centras (Cedefop) ir 

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų 

gerinimo fondas (Eurofound) – sprendžia 

darbo rinkos, darbo sąlygų, profesinio 

rengimo, mokymo ir įgūdžių sričių 

klausimus, visų trijų agentūrų veikla turi 

būti koordinuojama, kad agentūrų veikla 

nesidubliuotų, kai jų interesų sritys yra 

panašios, taip pat turėtų būti išnagrinėtos 

galimybės padidinti veiksmingumą ir 

pasinaudoti sąveika ir reikėtų vengti bet 
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mokslinių tyrimų pajėgomis; kokio agentūrų, taip pat jų ir Komisijos, 

veiklos, susijusios su jų įgaliojimais, 

tikslais ir veikla, dubliavimosi. Be to, jei 

taikytina, Agentūra turėtų stengtis 

veiksmingai bendradarbiauti su Komisijos 

ir Europos Parlamento mokslinių tyrimų 

pajėgomis; 

Or. en 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ja) priimti ryšių strategiją, kuri 

atitiktų Komisijos ir kitų institucijų bei 

agentūrų strategijas ir veiklą, ir būtų su 

jomis susijusi; 

Or. en 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Vykdydama uždavinius Agentūra 

glaudžiai bendradarbiauja, visų pirma su 

specializuotomis valstybinėmis ir 

privačiomis įstaigomis, valdžios 

institucijomis ir darbuotojų bei darbdavių 

organizacijomis. Agentūra, nedarydama 

poveikio savo tikslams, užtikrina 

bendradarbiavimą su kitomis Europos 

Sąjungos agentūromis, kad išvengtų 

veiklos dubliavimosi ir skatintų jų veiklos 

sąveiką ir papildomumą, ypač su Europos 

gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu, 

Europos profesinio mokymo plėtros centru 

ir, prireikus, su kitomis ES agentūromis. 

3. Vykdydama uždavinius Agentūra 

glaudžiai bendradarbiauja, visų pirma su 

specializuotomis valstybinėmis ir 

privačiomis įstaigomis, valdžios 

institucijomis ir darbuotojų bei darbdavių 

organizacijomis. Agentūra, nedarydama 

poveikio savo tikslams, užtikrina 

bendradarbiavimą su kitomis Europos 

Sąjungos agentūromis, kad išvengtų 

veiklos dubliavimosi ir skatintų jų veiklos 

sąveiką ir papildomumą, įskaitant 

galimybę kartu dirbti, ypač su Europos 

gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu, 

Europos profesinio mokymo plėtros centru 
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ir, prireikus, su kitomis ES agentūromis. 

Or. en 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

A, b ir c punktuose nurodytus narius skiria 

Taryba iš Darbuotojų saugos ir sveikatos 

patariamojo komiteto narių ir pakaitinių 

narių.  

A, b ir c punktuose nurodytus narius skiria 

Taryba iš Darbuotojų saugos ir sveikatos 

patariamojo komiteto narių ir pakaitinių 

narių, atsižvelgiant į atitinkamai valstybių 

narių, Europos darbdavių ir darbuotojų 

organizacijų pateiktus kandidatų sąrašus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

A punkte nurodyti nariai skiriami 

valstybių narių siūlymu. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

B ir c punktuose nurodyti nariai skiriami 

atitinkamų komiteto grupių atstovų 

spaudai siūlymu. 

Išbraukta. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies šešta pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Trijų komiteto grupių pasiūlymai 

pateikiami Tarybai; pasiūlymai taip pat 

perduodami Komisijai susipažinti. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalies 7 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Cedepof atstovas ir Eurofound atstovas 

valdyboje turi stebėtojo statusą, kad būtų 

padidintas trijų vadinamųjų trišalių 

agentūrų veiksmingumas ir jų sąveika ir 

būtų išvengta jų veiklos dubliavimosi. 

Or. en 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Narių ir pakaitinių narių kadencija 

trunka ketverius metus. Ji gali būti 

pratęsiama. Pasibaigus narių kadencijai 

arba jiems atsistatydinus, jie savo pareigas 

eina tol, kol yra paskiriami kitai kadencijai 

arba kol jie bus pakeičiami. 

4. Narių ir pakaitinių narių kadencija 

trunka ketverius metus. Ji gali būti 

atnaujinama. Pasibaigus narių kadencijai 

arba jiems atsistatydinus, jie savo pareigas 

eina tol, kol yra paskiriami kitai kadencijai 

arba kol jie bus pakeičiami. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalies f punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) priima savo narių ir nepriklausomų 

ekspertų interesų konfliktų prevencijos ir 

valdymo taisykles; 

f) priima savo narių ir nepriklausomų 

ekspertų interesų konfliktų prevencijos ir 

valdymo taisykles, įskaitant galimų pavojų 

nustatymo priemones ankstyvame etape; 

Or. en 

 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Metinėje darbo programoje 

nustatomi išsamūs tikslai ir numatomi 

rezultatai, įskaitant veiklos rezultatų 

rodiklius. Į ją taip pat įtraukiamas 

finansuotinų veiksmų aprašas ir nurodomi 

kiekvienam veiksmui skiriami finansiniai ir 

žmogiškieji ištekliai, vadovaujantis veikla 

grindžiamo biudžeto sudarymo ir valdymo 

principais. Metinė darbo programa dera su 

5 dalyje nurodyta daugiamete darbo 

programa. Joje aiškiai nurodoma, kokie 

uždaviniai nuo praėjusių finansinių metų 

buvo pridėti, pakeisti arba išbraukti. 

Metinis ir (arba) daugiametis 

programavimas apima ryšių su trečiosiomis 

šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis 

strategiją, nurodytą 30 straipsnyje, ir su ta 

strategija susijusius veiksmus. 

3. Metinėje darbo programoje 

nustatomi išsamūs tikslai ir numatomi 

rezultatai, įskaitant veiklos rezultatų 

rodiklius, taip pat veiklą ir programas, 

kurioms taikomas ex ante ir ex post 

vertinimas. Į ją taip pat įtraukiamas 

finansuotinų veiksmų aprašas ir nurodomi 

kiekvienam veiksmui skiriami finansiniai ir 

žmogiškieji ištekliai, vadovaujantis veikla 

grindžiamo biudžeto sudarymo ir valdymo 

principais. Metinė darbo programa dera su 

5 dalyje nurodyta daugiamete darbo 

programa. Joje aiškiai nurodoma, kokie 

uždaviniai nuo praėjusių finansinių metų 

buvo pridėti, pakeisti arba išbraukti. 

Metinis ir (arba) daugiametis 

programavimas apima ryšių su trečiosiomis 

šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis 

strategiją, nurodytą 30 straipsnyje, ir su ta 

strategija susijusius veiksmus. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a. Agentūra savo svetainėje laiku ir 

skaidriai skelbia informaciją apie 

valdybos posėdžius. 

Or. en 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Vykdomosios valdybos narių 

kadencija yra dveji metai. Ši kadencija gali 

būti pratęsiama. Vykdomosios valdybos 

narių kadencija baigiasi, kai baigiasi jų 

narystė valdyboje. 

5. Vykdomosios valdybos narių 

kadencija yra dveji metai. Ta kadencija gali 

būti atnaujinama. Vykdomosios valdybos 

narių kadencija baigiasi, kai baigiasi jų 

narystė valdyboje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Vykdomoji valdyba posėdžiauja 

bent tris kartus per metus. Be to, ji 

susirenka pirmininko iniciatyva arba savo 

narių prašymu. 

6. Vykdomoji valdyba posėdžiauja 

bent tris kartus per metus. Ji laiku ir 

skaidriai valdybos nariams praneša apie 

diskusijų turinį. Be to, ji susirenka 

pirmininko iniciatyva arba savo narių 

prašymu. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 5 dalies e a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ea) veiksmingos stebėjimo sistemos, 

kuria remiantis galima atlikti 28 

straipsnyje nurodytą reguliarų vertinimą 

ir ataskaitų teikimo sistemos, kuria būtų 

apibendrinti to vertinimo rezultatai, 

taikymą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 5 dalies f punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

f) veiksmų plano, kuriuo 

atsižvelgiama į vidaus ar išorės audito 

ataskaitų ir vertinimų išvadas, taip pat į 

Europos kovos su sukčiavimu tarnybos 

(OLAF) atliktus tyrimus, rengimą, taip pat 

už pažangos ataskaitų teikimą du kartus per 

metus Komisijai ir reguliariai – valdybai ir 

vykdomajai valdybai; 

f) veiksmų plano, kuriuo 

atsižvelgiama į 28 straipsnyje nurodytų 

vidaus ar išorės audito ataskaitų ir 

vertinimų išvadas, taip pat į Europos kovos 

su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliktus 

tyrimus, rengimą, taip pat už pažangos 

ataskaitų teikimą du kartus per metus 

Komisijai ir reguliariai – valdybai ir 

vykdomajai valdybai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 4 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Komisija šį sąmatos projektą kartu 

su Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 

projektu išsiunčia biudžeto valdymo 

institucijai. 

4. Komisija šį sąmatos projektą kartu 

su Europos Sąjungos bendrojo biudžeto 

projektu išsiunčia biudžeto valdymo 

institucijai. Kartu Komisija Agentūrai 

siunčia tuos sąmatos projektus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 2 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Ne vėliau kaip kitų finansinių metų kovo 

31 d. Komisijos apskaitos pareigūnas 

išsiunčia Audito Rūmams Agentūros 

preliminarias finansines ataskaitas kartu su 

Komisijos finansinėmis ataskaitomis. 

Ne vėliau kaip kitų finansinių metų kovo 

31 d. Komisijos apskaitos pareigūnas 

išsiunčia Europos Audito Rūmams 

Agentūros preliminarias finansines 

ataskaitas kartu su Komisijos finansinėmis 

ataskaitomis. 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant nuoseklumo su kitais Agentūros pasiūlymais ir kitomis šio teksto nuorodomis. 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Gavęs Audito Rūmų pastabas dėl 

preliminarių finansinių agentūros ataskaitų 

ir laikydamasis Finansinio reglamento 148 

straipsnio, vykdomasis direktorius, 

prisiimdamas atsakomybę, parengia 

galutines finansines agentūros ataskaitas ir 

pateikia jas valdybai, kad ši pareikštų 

nuomonę. 

3. Gavęs Europos Audito Rūmų 

pastabas dėl preliminarių finansinių 

agentūros ataskaitų ir laikydamasis 

Finansinio reglamento 148 straipsnio, 

vykdomasis direktorius, prisiimdamas 

atsakomybę, parengia galutines finansines 

agentūros ataskaitas ir pateikia jas 

valdybai, kad ši pareikštų nuomonę. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio -1 dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1. Agentūra veikia laikydamasi 

aukšto lygio skaidrumo. 

Or. en 

 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 straipsnio -1 dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1. Agentūra, laikydamasi 

Reglamento (ES, Euratomas) 

Nr. 966/20121a, atlieka tokios savo veiklos, 

kuri apima dideles išlaidas, ir kuri 

įtraukta į metinę darbo programą, ex ante 

ir ex post vertinimus. 

 ____________________ 

 1a 2012 m. spalio 25 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 

Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos 

bendrajam biudžetui taikomų finansinių 

taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos 

reglamentas (EB, Euratomas) 

Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, 

p. 1). 

Or. en 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

 

I. EU-OSHA 

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) siekia, kad Europos darbo 

vietos taptų saugesnės, sveikesnės ir našesnės. Ji skatina rizikos prevencijos kultūrą ir dalijasi 

žiniomis ir gerąja patirtimi sveikatos ir saugos srityje. Agentūra bendradarbiauja su 

vyriausybėmis, darbdavių ir darbuotojų organizacijomis, ES įstaigomis ir tinklais ir 

privačiomis įmonėmis. 

Kai EU-OSHA buvo įsteigta 1994 m. priėmus jos steigimo reglamentą, jos tikslas buvo ES 

įstaigoms, valstybėms narėms, socialiniams partneriams ir su šia sritimi susijusiems 

subjektams teikti naudingą techninę, mokslinę ir ekonominę informaciją, susijusią su sveikata 

ir sauga darbe. Po to steigimo reglamentas keletą kartų buvo koreguotas, pastarąjį kartą – 

2005 m. 

Nurodyta, kad jos misijos tikslas – „rengti, rinkti ir suteikti patikimą ir aktualią informaciją, 

analizę ir priemones, skirtas gerinti žinias, didinti informuotumą ir keistis informacija bei 

gerąja patirtimi darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) srityje, kurios bus naudingos su DSS 

susijusiems subjektams“. Taip pat apibrėžtas bendras dabartinio laikotarpio tikslas: „būti 

pripažinta sveikų ir saugių darbo vietų Europoje skatinimo lydere, pagrįsta trišaliu dialogu, 

DSS rizikos prevencijos kultūros dalyve ir kūrėja, siekiant, kad ekonomika būtų pažangi, tvari 

ir integracinė“. 

Komisijos pasiūlyme laikomasi EU-OSHA trišalės struktūros, kuri atsispindi jos tiksluose ir 

jos valdybos struktūroje. Suinteresuotieji subjektai palankiai vertino šį požiūrį Pranešėjas 

pritaria tam, kad Agentūros trišalė struktūra labai svarbi norint užtikrinti, kad Agentūra būtų 

tinkamai informuota apie padėtį visose valstybėse narėse. Ji Agentūrai taip pat suteikia 

galimybę tikslingiau dalytis gerąja patirtimi ir pasiekti darbuotojus visose Europoje. 

II. Bendras pareiškimas dėl decentralizuotų agentūrų 

2012 m. liepos 19 d. Parlamentas, Taryba ir Komisija pasirašė bendrą pareiškimą, kuriame 

išdėstytas bendras požiūris, į kurį, nors jis ir nėra teisiškai privalomas, reikėtų atsižvelgti 

ateityje priimant sprendimus dėl decentralizuotų agentūrų. Komisijos pasiūlymu siekiama 

EU-OSHA steigimo reglamentą suderinti su į šį bendrą požiūrį įtrauktais įvairiais klausimais. 

EU-OSHA pranešėjas bendradarbiauja su Cedefop (profesinio mokymo agentūra) ir 

Eurofound (gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas) pranešėjais siekdamas užtikrinti, kad 

trys reglamentai visiškai atitiktų bendro pareiškimo principus, taip pat kitus pokyčius, kurie 

jau įtraukti į kai kurioms kitoms ES agentūroms taikomas taisykles. 

Komisija šiuo metu atlieka kompleksinį vertinimą, kad įvertintų agentūros tikslus, 

įgaliojimus, valdymą ir uždavinius, taip pat atsižvelgdama į kitas agentūras, veikiančias darbo 

rinkos, darbo sąlygų, profesinio rengimo, mokymo ir įgūdžių srityse. Dėl šios priežasties šiuo 

pranešimo projektu nesiekiama iš dalies pakeisti 2 straipsnyje išdėstytų užduočių. 

Tokius pokyčius galima būtų apsvarstyti po to, kai bus žinomi vertinimo rezultatai. Vis dėlto 

svarbu užtikrinti, kad visi tokie siūlomi pokyčiai netrukdytų EU-OSHA šiuo metu jau 

atliekamam darbui. 
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III. Siūlomi pakeitimai 

Komisijos pasiūlymas atitinka tam tikrus su bendru pareiškimu ir bendru požiūriu susijusius 

svarbius klausimus. Jiems priskiriama: 

 valdybos struktūra; 

 vykdomoji valdyba, kuria pakeičiamas dabartinis Biuras, kad būtų padedama rengti ir 

prižiūrėti valdybos sprendimus ir priimti tam tikrus skubius laikinus sprendimus; 

 EU-OSHA santykiai su kitomis ES įstaigomis, ypač Cedefop ir Eurofound; 

 kovos su sukčiavimu ar bet kokiais galimais interesų konfliktais priemonės ir 

 programų ir išlaidų vertinimas. 

Siūlomais pakeitimais siekiama sustiprinti ir išaiškinti kai kuriuos tokius klausimus, ypatingą 

dėmesį skiriant poreikiui vengti bet kokio agentūrų veiklos dubliavimosi. 

Tai ypač svarbu atsižvelgiant į bendrą spaudimą viešosioms išlaidoms ir į poreikį patikinti 

piliečius, kad jų mokesčiai išleidžiami ekonomiškai efektyviausiu būdu. 

Be to, kad būtų išnagrinėtas galimas Agentūrų veiklos dubliavimasis, kuo labiau didinant 

efektyvumą taip pat svarbu priimti veiksmingą ex ante ir ex post vertinimo programą, įtrauktą 

į kasmetį biudžeto sudarymo ir planavimo procesą, ir kartu efektyviai naudoti veiklos 

rodiklius. 

Kai kuriais pakeitimais pabrėžiama, kad reikia veiksmingos komunikacijos ir skaidrumo, kad 

būtų visapusiškai pasinaudota moderniais komunikacijos būdais. Tai svarbu siekiant, kad EU-

OSHA atliekamas darbas pasiektų kuo didesnį galimų naudos gavėjų skaičių, įskaitant labai 

mažas ir mažąsias įmones ir jų darbuotojus. 

Kitais pakeitimais siekiama prisidėti prie veiksmingos komunikacijos skirtingais sprendimų 

priėmimo lygmenimis, ypač vykdomosios valdybos ir valdybos bei suinteresuotųjų subjektų 

lygmenimis. 

IV. Išvada 

Dabartinė EU-OSHA steigimo reglamento peržiūra, taip pat Cedefop ir Eurofound 

reglamentai, kurie kartu yra atnaujinami, yra svarbi, tačiau ribota reforma. Ji suteikia 

galimybę supaprastinti Agentūros organizavimo aspektus ir sustiprinti svarbius principus, 

pvz., vertinimą, skaidrumą ir išlaidų efektyvumą. Pranešėjas siekia šių tikslų kartu vengdamas 

nereikalingų pakeitimų, atsižvelgiant į EU-OSHA jau vykdomą darbą, susijusį su pagalba 

užtikrinant kuo aukštesnius darbuotojų saugos ir sveikatos standartus. 

 

 


