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Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európska 

agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a ktorým sa zrušuje 

nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 

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

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0528), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 153 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ, v súlade 

s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0344/2016), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z..., 

– zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ..., 

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru 

pre rozpočet (A8-0000/2017), 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní; 

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v 

úmysle podstatne zmeniť svoj návrh; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Od svojho založenia v roku 1994 

agentúra EU-OSHA zohráva významnú 

úlohu pri podpore zlepšovania bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci v celej 

Európskej únii. V oblasti bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci (BOZP) sa 

zároveň zaznamenal vývoj. V tejto 

súvislosti sú potrebné určité úpravy opisu 

cieľov a úloh agentúry EU-OSHA v 

(2) Od svojho založenia v roku 1994 

agentúra EU-OSHA zohráva vďaka svojim 

odborným znalostiam významnú úlohu pri 

podpore zlepšovania bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci v celej Európskej únii. V 

oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci (BOZP) sa zároveň zaznamenal 

vývojvrátane technologického rozvoja, 

najmä v digitálnej oblasti, ktorý prináša 
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porovnaní s ustanoveniami nariadenia 

Rady (ES) č. 2062/94. 
ďalšie výzvy z hľadiska presadzovania 

vysokých noriem BOZP. V tejto súvislosti 

sú potrebné určité úpravy opisu cieľov a 

úloh agentúry EU-OSHA v porovnaní s 

ustanoveniami nariadenia Rady (ES) č. 

2062/94. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (3a) Cieľom zrušenia nariadenia (EÚ) 

č. 2062/94 a jeho nahradenia týmto 

nariadením je aktualizovať mandát a 

úlohy agentúry EU-OSHA, aby lepšie 

odrážali jej súčasné činnosti, ako i 

potrebu venovať osobitnú pozornosť 

mikropodnikom a malým a stredným 

podnikom. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Keďže tri tripartitné agentúry, EU-

OSHA, Európske stredisko pre rozvoj 

odborného vzdelávania (Cedefop) a 

Európska nadácia pre zlepšovanie 

životných a pracovných podmienok 

(Eurofound), riešia otázky súvisiace s 

trhom práce, pracovným prostredím, 

odborným vzdelávaním a prípravou a 

zručnosťami, medzi danými tromi 

agentúrami je potrebná úzka koordinácia, 

pričom je potrebné hľadať spôsoby, ako 

(5) Keďže tri tripartitné agentúry, EU-

OSHA, Európske stredisko pre rozvoj 

odborného vzdelávania (Cedefop) a 

Európska nadácia pre zlepšovanie 

životných a pracovných podmienok 

(Eurofound), riešia otázky súvisiace s 

trhom práce, pracovným prostredím, 

odborným vzdelávaním a prípravou a 

zručnosťami, medzi danými tromi 

agentúrami je potrebná úzka koordinácia, 

aby sa činnosť agentúr v podobných 
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zvýšiť efektívnosť a využiť synergie. 

Agentúra by sa okrem toho mala vo 

všetkých relevantných prípadoch snažiť 

nadviazať efektívnu spoluprácu s vlastnými 

výskumnými kapacitami Európskej 

komisie. 

oblastiach záujmu neprekrývala, pričom je 

potrebné hľadať spôsoby, ako zvýšiť 

efektívnosť a využiť synergie a zabrániť 

akejkoľvek duplicite medzi agentúrami 

navzájom, ako aj medzi nimi a Komisiou, 

pokiaľ ide o ich mandáty, ciele a činnosti. 

Agentúra by sa okrem toho mala v 

relevantných prípadoch snažiť nadviazať 

efektívnu spoluprácu s vlastnými 

výskumnými kapacitami Komisie a 

Európskeho parlamentu. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod j a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ja) ustanovovanie komunikačnej 

stratégie, ktorá je v súlade so stratégiami 

a činnosťami Komisie a ostatných 

inštitúcií a agentúr a je pre ne relevantná. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Pri vykonávaní svojich úloh 

agentúra udržiava úzky dialóg najmä so 

špecializovanými orgánmi, či už verejnými 

alebo súkromnými, subjektmi verejného 

sektora a zamestnaneckými a 

zamestnávateľskými organizáciami. 

Agentúra bez toho, aby boli dotknuté jej 

vlastné ciele, zabezpečuje spoluprácu s 

inými agentúrami Európskej únie s cieľom 

zabrániť prekrývaniu a podporovať 

3. Pri vykonávaní svojich úloh 

agentúra udržiava úzky dialóg najmä so 

špecializovanými orgánmi, či už verejnými 

alebo súkromnými, subjektmi verejného 

sektora a zamestnaneckými a 

zamestnávateľskými organizáciami. 

Agentúra bez toho, aby boli dotknuté jej 

vlastné ciele, zabezpečuje spoluprácu s 

inými agentúrami Európskej únie s cieľom 

zabrániť prekrývaniu a podporovať 
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efektívne spolupôsobenie a vzájomné 

dopĺňanie ich činností, najmä spoluprácu s 

Európskou nadáciou pre zlepšovanie 

životných a pracovných podmienok, 

Európskym strediskom pre rozvoj 

odborného vzdelávania a prípadne s 

ďalšími agentúrami EÚ. 

efektívne spolupôsobenie a vzájomné 

dopĺňanie ich činností vrátane možnosti 

spoločnej práce, najmä spoluprácu s 

Európskou nadáciou pre zlepšovanie 

životných a pracovných podmienok, 

Európskym strediskom pre rozvoj 

odborného vzdelávania a prípadne s 

ďalšími agentúrami EÚ. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členov uvedených v písmenách a), b) a c) 

vymenúva Rada z členov a náhradníkov 

Poradného výboru pre bezpečnosť a 

ochranu zdravia pri práci.  

Členov uvedených v písmenách a), b) a c) 

vymenúva Rada z členov a náhradníkov 

Poradného výboru pre bezpečnosť a 

ochranu zdravia pri práci na základe 

zoznamov kandidátov, ktoré predložia 

členské štáty a európske 

zamestnávateľské a zamestnanecké 

organizácie. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členovia uvedení v písmene a) sa 

vymenúvajú na základe návrhu členských 

štátov. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členovia uvedení v písmenách b) a c) sa 

vymenúvajú na základe návrhu, ktorý 

podajú hovorcovia príslušných skupín vo 

výbore. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Návrhy od týchto troch skupín v rámci 

výboru sa predložia Rade; pre informáciu 

sa návrhy predkladajú aj Komisii. 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 7 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Zástupca agentúry Cedefop a zástupca 

nadácie Eurofound majú na zasadnutiach 

riadiacej rady štatút pozorovateľa s 

cieľom zvýšiť efektívnosť a súčinnosť 

troch tripartitných agentúr a vyhnúť sa 

prekrývaniu ich činností. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Funkčné obdobie členov a ich 

náhradníkov je štyri roky. Môže sa 

predĺžiť. Po uplynutí ich funkčného 

obdobia alebo v prípade ich odstúpenia 

členovia zotrvajú vo svojej funkcii až do 

ich opätovného vymenovania alebo do ich 

nahradenia. 

4. Funkčné obdobie členov a ich 

náhradníkov je štyri roky. Môže sa 

obnoviť. Po uplynutí ich funkčného 

obdobia alebo v prípade ich odstúpenia 

členovia zotrvajú vo svojej funkcii až do 

ich opätovného vymenovania alebo do ich 

nahradenia. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – písmeno f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) prijíma pravidlá predchádzania 

konfliktom záujmov v súvislosti so svojimi 

členmi a nezávislými odborníkmi; 

f) prijíma pravidlá predchádzania 

konfliktom záujmov v súvislosti so svojimi 

členmi a nezávislými odborníkmi vrátane 

opatrení na odhalenie možných rizík v 

ranej fáze; 

Or. en 

 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Ročný pracovný program zahŕňa 

podrobné ciele a očakávané výsledky 

vrátane ukazovateľov výkonnosti. 

Obsahuje aj opis opatrení, ktoré treba 

financovať, a odhad finančných a ľudských 

zdrojov vyčlenených na každé opatrenie v 

3. Ročný pracovný program zahŕňa 

podrobné ciele a očakávané výsledky 

vrátane ukazovateľov výkonnosti, ako aj 

činnosti a programy podliehajúce 

hodnoteniu ex ante alebo ex post. 

Obsahuje aj opis opatrení, ktoré treba 
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súlade so zásadami zostavovania a riadenia 

rozpočtu na základe činností. Ročný 

pracovný program musí byť súlade s 

viacročným pracovným programom 

uvedeným v odseku 5. Jasne sa v ňom 

musia stanovovať úlohy, ktoré boli 

doplnené, zmenené alebo vypustené v 

porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým 

rokom. Ročné a/alebo viacročné 

plánovanie musí zahŕňať aj stratégiu 

týkajúcu sa vzťahov s tretími krajinami 

alebo medzinárodnými organizáciami 

uvedenými v článku 30,ako aj opatrenia 

súvisiace s touto stratégiou. 

financovať, a odhad finančných a ľudských 

zdrojov vyčlenených na každé opatrenie v 

súlade so zásadami zostavovania a riadenia 

rozpočtu na základe činností. Ročný 

pracovný program musí byť súlade s 

viacročným pracovným programom 

uvedeným v odseku 5. Jasne sa v ňom 

musia stanovovať úlohy, ktoré boli 

doplnené, zmenené alebo vypustené v 

porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým 

rokom. Ročné a/alebo viacročné 

plánovanie musí zahŕňať aj stratégiu 

týkajúcu sa vzťahov s tretími krajinami 

alebo medzinárodnými organizáciami 

uvedenými v článku 30,ako aj opatrenia 

súvisiace s touto stratégiou. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 5 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. Agentúra na svojej webovej 

stránke včas a transparentne uverejňuje 

informácie o schôdzach riadiacej rady. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Funkčné obdobie členov výkonnej 

rady je dva roky. Toto obdobie možno 

predĺžiť. Funkčné obdobie členov 

výkonnej rady sa končí vtedy, keď sa končí 

aj ich členstvo v riadiacej rade. 

5. Funkčné obdobie členov výkonnej 

rady je dva roky. Toto obdobie možno 

obnoviť. Funkčné obdobie členov 

výkonnej rady sa končí vtedy, keď sa končí 

aj ich členstvo v riadiacej rade. 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Výkonná rada zasadá najmenej 

trikrát za rok. Okrem toho zasadá z 

iniciatívy svojho predsedu alebo na žiadosť 

svojich členov. 

6. Výkonná rada zasadá najmenej 

trikrát za rok. Včas a transparentne 

podáva členom riadiacej rady správu o 

obsahu rozpráv. Okrem toho zasadá z 

iniciatívy svojho predsedu alebo na žiadosť 

svojich členov. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 5 – písmeno e a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ea) zavedenie účinného 

monitorovacieho systému, ktorý umožní 

vykonávať pravidelné hodnotenie 

uvedené v článku 28, a systému podávania 

správ, ktoré zosumarizujú výsledky tohto 

hodnotenia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 5 – písmeno f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) prípravu akčného plánu v 

nadväznosti na závery vyplývajúce zo 

správ o vnútornom alebo externom audite a 

f) prípravu akčného plánu v 

nadväznosti na závery vyplývajúce zo 

správ o vnútornom alebo externom audite a 
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z hodnotení, ako aj vyšetrovaní 

Európskeho úradu pre boj proti podvodom 

(OLAF), a podávanie správ o pokroku, 

ktoré predkladá Komisii dvakrát ročne a 

riadiacej rade a výkonnej rade pravidelne; 

z hodnotení uvedených v článku 28, ako aj 

vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti 

podvodom (OLAF), a podávanie správ o 

pokroku, ktoré predkladá Komisii dvakrát 

ročne a riadiacej rade a výkonnej rade 

pravidelne; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Komisia zasiela návrhy odhadu 

rozpočtovému orgánu spolu s návrhom 

všeobecného rozpočtu Únie. 

4. Komisia zasiela návrhy odhadu 

rozpočtovému orgánu spolu s návrhom 

všeobecného rozpočtu Únie. Komisia tieto 

návrhy odhadu súčasne zasiela agentúre. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Účtovník Komisie zasiela Dvoru audítorov 

predbežnú účtovnú závierku agentúry 

konsolidovanú s účtovnou závierkou 

Komisie do 31. marca nasledujúceho 

rozpočtového roka. 

Účtovník Komisie zasiela Európskemu 

dvoru audítorov predbežnú účtovnú 

závierku agentúry konsolidovanú s 

účtovnou závierkou Komisie do 31. marca 

nasledujúceho rozpočtového roka. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zmena za účelom súladu s inými návrhmi týkajúcich sa agentúry a iných odkazov v tomto 

texte. 
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Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Výkonný riaditeľ vypracuje po 

prijatí pripomienok Dvora audítorov k 

predbežnej účtovnej závierke agentúry 

podľa článku 148 nariadenia o 

rozpočtových pravidlách na vlastnú 

zodpovednosť konečnú účtovnú závierku 

agentúry a predloží ju riadiacej rade na 

vyjadrenie stanoviska. 

3. Výkonný riaditeľ vypracuje po 

prijatí pripomienok Európskeho dvora 

audítorov k predbežnej účtovnej závierke 

agentúry podľa článku 148 nariadenia o 

rozpočtových pravidlách na vlastnú 

zodpovednosť konečnú účtovnú závierku 

agentúry a predloží ju riadiacej rade na 

vyjadrenie stanoviska. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Článok 24 – odsek 1 (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 - 1. Agentúra koná s vysokou mierou 

transparentnosti. 

Or. en 

 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Článok 28 – odsek 1 (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 - 1. V súlade s článkom 30 ods. 4 

nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/20121a 

agentúra vykonáva hodnotenia ex a ante 

a ex post tých svojich činností, z ktorých 

plynú významné náklady, a tých, ktoré sú 

súčasťou výročného pracovného 

programu. 
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 ____________________ 

 1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. 

októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, 

ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 

Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, 

Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 

26.10.2012, s. 1). 

Or. en 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

I. EU-OSHA 

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) sa usiluje o to, 

aby boli európske pracoviská bezpečnejšie, zdravšie a produktívnejšie. Presadzuje kultúru 

prevencie rizík a delí sa o poznatky a osvedčené postupy v oblasti zdravia a bezpečnosti. 

Agentúra spolupracuje bok po boku s vládami, organizáciami zamestnávateľov a 

pracovníkov, s orgánmi a sieťami EÚ a so súkromnými podnikmi. 

Agentúra EU-OSHA bola zriadená v roku 1994, keď bolo prijaté jej ustanovujúce nariadenie, 

so zámerom poskytovať  orgánom EÚ, členským štátom, sociálnym partnerom a 

zainteresovaným stranám v danej oblasti užitočné technické, vedecké a ekonomické 

informácie týkajúce sa zdravia a ochrany bezpečnosti pri práci. Toto ustanovujúce nariadenie 

bolo následne niekoľkokrát zmenené, naposledy v roku 2005. 

Vo vyhlásení o poslaní sa stanovuje účel agentúry, ktorým je „rozvoj, zhromažďovanie a 

poskytovanie spoľahlivých a relevantných informácií, analýzy a nástrojov zameraných na 

rozvoj poznatkov, zvyšovanie povedomia a výmenu informácií a osvedčených postupov v 

súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (BOZP), ktoré budú slúžiť potrebám 

tých, ktorí pôsobia v oblasti BOZP.“ Bol vymedzený aj celkový cieľ na súčasné obdobie: 

„pôsobiť ako uznávaný líder podporujúci zdravé a bezpečné pracoviská v Európe na základe 

tripartity, účasti a rozvoja kultúry prevencie rizík v oblasti BOZP s cieľom zabezpečiť 

inteligentné, udržateľné, produktívne a inkluzívne hospodárstvo.“ 

V návrhu Komisie sa zachováva tripartitná štruktúra EU-OSHE, ktorá sa premieta do jej 

cieľov a zloženia jej  riadiacej rady. Zainteresované strany tento prístup podporili. 

Spravodajca súhlasí s tým, že tripartitná povaha agentúry je rozhodujúca pre to, aby bola 

dobre informovaná o situácii vo všetkých členských štátoch. Zároveň umožňuje agentúre 

podeliť sa o osvedčené postupy a cielene oslovovať pracovníkov v celej Európe 

II. Spoločné vyhlásenie o decentralizovaných agentúrach 

Parlament, Rada a Komisia podpísali 19. júla 2012 spoločné vyhlásenie, v ktorom stanovili 

spoločný prístup, ktorý síce nie je právne záväzný, ale bude sa zohľadňovať pri budúcich 

rozhodnutiach o decentralizovaných agentúrach. Cieľom návrhu Komisie je zosúladiť 

ustanovujúce nariadenie o agentúre EU-OSHA s rôznymi bodmi uvedenými v tomto 

spoločnom prístupe. 

Spravodajca pre EU-OSHA spolupracuje so spravodajcami pre CEDEFOP (agentúru, ktorá sa 

zaoberá odbornou prípravou) a Eurofound (nadáciu na zlepšenie životných a pracovných 

podmienok) na tom, aby sa zabezpečilo, že všetky tri nariadenia budú v plnej miere odrážať 

zásady spoločného vyhlásenia, ako aj iný vývoj, ktorý už bol zakomponovaný do nariadení, 

ktoré sa vzťahujú na niektoré iné agentúry EÚ. 

Komisia v súčasnosti vykonáva prierezové hodnotenie s cieľom posúdiť ciele, mandáty, 

riadenie a úlohy agentúry, a to aj v súvislosti s inými agentúrami v oblasti trhu práce, 

pracovných podmienok, odborného vzdelávania a prípravy a zručností. Z tohto dôvodu sa 

predmetný návrh správy nesnaží zmeniť úlohy stanovené v článku 2. 
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O týchto zmenách by sa dalo uvažovať po tom, ako budú známe výsledky hodnotenia. Bude 

však dôležité zabezpečiť, aby žiadne tieto navrhované zmeny nezasahovali do existujúcej 

práce, ktorú už vykonáva agentúra EU-OSHA. 

III. Odporúčané zmeny 

Návrh Komisie už odráža niektoré dôležité prvky uvedené v spoločnom vyhlásení a 

spoločnom prístupe. Medzi ne patria: 

 štruktúra riadiacej rady; 

 výkonná rada, ktorá nahrádza existujúce predsedníctvo, aby pomáhala a sledovala 

rozhodnutia riadiacej rady a tiež prijímala určité naliehavé predbežné rozhodnutia; 

 vzťahy EU-OSHA s inými orgánmi EÚ, najmä agentúrou CEDEFOP a nadáciou 

Eurofound; 

 opatrenia na boj proti podvodom alebo akýmkoľvek potenciálnym stretom záujmov; 

ako aj 

 hodnotenie programov a výdavkov. 

Zámerom navrhovaných zmien je posilniť a ozrejmiť niektoré z týchto otázok, pričom sa 

osobitná pozornosť venuje potrebe zabrániť akémukoľvek zdvojeniu medzi agentúrami. 

Toto je osobitne dôležité vzhľadom na celkový tlak na verejné výdavky a potrebu uistiť 

občanov o tom, že ich dane sa vynakladajú nákladovo čo možno najefektívnejším spôsobom. 

Okrem preskúmania možného prekrývania činností agentúry je z hľadiska maximalizácie 

efektívnosti rovnako dôležitý účinný program hodnotenia ex ante a ex post, začlenený do 

rozpočtového a plánovacieho procesu, spolu s účinným využitím ukazovateľov výkonnosti. 

V niektorých zmenách sa zdôrazňuje potreba účinnej komunikácie a transparentnosti, pričom 

sa v plnej miere využívajú metódy modernej komunikácie. Toto je dôležité, ak má činnosť 

agentúry EU-OSHA osloviť maximálny počet možných príjemcov vrátane mikropodnikov a 

malých a stredných podnikov a ich zamestnancov. 

Iné zmeny majú napomôcť účinnej komunikácii medzi jednotlivými úrovňami rozhodovania, 

najmä vo výkonnej a riadiacej rade, a so zainteresovanými stranami. 

IV. Záver 

Súčasná revízia ustanovujúceho nariadenia EU-OSHA spolu s nariadeniami o agentúre 

CEDEFOP a nadácii Eurofound, ktorých aktualizácia prebieha súbežne, predstavuje dôležitú, 

ale obmedzenú reformu. Poskytuje príležitosť na racionalizáciu aspektov organizácie 

agentúry a na posilnenie dôležitých zásad, ako je hodnotenie, transparentnosť a nákladová 

efektívnosť. Spravodajca sa snažil sledovať tieto ciele a zároveň sa vyhnúť zbytočným 

zmenám, keďže agentúra EU-OSHA sa už beztak usiluje zabezpečiť najvyššie normy ochrany 

zdravia a bezpečnosti pri práci. 

 

 


