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PR_COD_1amCom 

 

 

Oznake postopkov 

 * Postopek posvetovanja 

 *** Postopek odobritve 

 ***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava) 

 ***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava) 

 ***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava) 

 

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 

akta.) 

 

 

 

 

 

Predlogi sprememb k osnutku akta 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih 
 

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 

zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 

besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu. 

 

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 

del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 

obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 

vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 

določbo tega akta. 

 

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 

besedila 

 

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 

označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 

prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 

tiskom.  

Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 

namenom priprave končnega besedila in niso označene. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske agencije za 

varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2062/94 

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

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 

(COM(2016)0528), 

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 153(2)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 

podlagi katerih mu je Komisija podala predlog (C8-0344/2016), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ..., 

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne …, 

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in mnenja Odbora 

za proračun (A8-0000/2017), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno 

spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Agencija je imela od ustanovitve 

leta 1994 pomembno vlogo pri podpori 

izboljšanja zdravja in varnosti pri delu po 

vsej Evropski uniji. Hkrati je prišlo do 

razvoja na področju varnosti in zdravja pri 

delu. Glede na to so potrebne nekatere 

prilagoditve pri opisu ciljev in nalog 

Agencije v primerjavi z določbami v 

(2) Agencija je imela od ustanovitve 

leta 1994 zaradi svojega strokovnega 

znanja pomembno vlogo pri podpori 

izboljšanja zdravja in varnosti pri delu po 

vsej Evropski uniji. Hkrati je prišlo do 

razvoja na področju varnosti in zdravja pri 

delu, vključno s tehnološkim razvojem, 

zlasti na digitalnem področju, zaradi 

katerega je izziv spodbujanja visokih 



 

PE599.596v01-00 6/17 PR\1116418SL.docx 

SL 

Uredbi Sveta (ES) št. 2062/94. standardov varnosti in zdravja pri delu še 

večji. Glede na to so potrebne nekatere 

prilagoditve pri opisu ciljev in nalog 

Agencije v primerjavi z določbami v 

Uredbi Sveta (ES) št. 2062/94. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (3a) Cilj razveljavitve Uredbe (EU) 

št. 2062/94 in njene zamenjave s to uredbo 

je posodobiti mandat Agencije in bolje 

odražati njene sedanje dejavnosti, 

vključno s potrebo po posebnem poudarku 

na mikro, malih in srednjih podjetjih. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(5) Ker tri tristranske agencije, 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri 

delu (EU-OSHA), Evropski center za 

razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) 

in Evropska fundacija za izboljšanje 

življenjskih in delovnih razmer 

(Eurofound), obravnavajo zadeve, 

povezane s trgom dela, delovnim okoljem, 

poklicnim izobraževanjem in 

usposabljanjem ter znanjem in spretnostmi, 

je potrebno tesno sodelovanje med temi 

tremi agencijami, poleg tega bi bilo treba 

izkoristiti možnosti za večjo učinkovitost 

in sinergije. Hkrati bi si morala Agencija 

(5) Ker tri tristranske agencije, 

Evropska agencija za varnost in zdravje pri 

delu (EU-OSHA), Evropski center za 

razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) 

in Evropska fundacija za izboljšanje 

življenjskih in delovnih razmer 

(Eurofound), obravnavajo zadeve, 

povezane s trgom dela, delovnim okoljem, 

poklicnim izobraževanjem in 

usposabljanjem ter znanjem in spretnostmi, 

je potrebno tesno sodelovanje med temi 

tremi agencijami, da se njihovo delo ne bi 

prekrivalo na podobnih interesnih 

področjih, medtem ko bi bilo treba 
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po potrebi prizadevati za učinkovito 

sodelovanje z internimi raziskovalnimi 

zmogljivostmi Evropske komisije. 

izkoristiti možnosti za večjo učinkovitost 

in sinergije ter preprečiti vsakršno 

podvajanje znotraj agencij in med 

agencijami in Komisijo v zvezi z njihovimi 

mandati, cilji in dejavnostmi. Hkrati bi si 

morala Agencija po potrebi prizadevati za 

učinkovito sodelovanje z internimi 

raziskovalnimi zmogljivostmi Komisije in 

Evropskega parlamenta. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 1 – točka j a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ja) vzpostavi komunikacijsko 

strategijo, ki je skladna s strategijami in 

dejavnostmi Komisije ter drugih institucij 

in agencij ter se nanaša nanje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Pri izvajanju svojih nalog Agencija 

vzdržuje tesne stike zlasti s 

specializiranimi javnimi ali zasebnimi 

organi, organi javnega sektorja ter 

organizacijami delodajalcev in 

delojemalcev. Agencija brez poseganja v 

svoje lastne cilje zagotovi sodelovanje z 

drugimi agencijami Evropske unije, zlasti z 

Evropsko fundacijo za izboljšanje 

življenjskih in delovnih razmer, Evropskim 

centrom za razvoj poklicnega 

usposabljanja in po potrebi z drugimi 

3. Pri izvajanju svojih nalog Agencija 

vzdržuje tesne stike zlasti s 

specializiranimi javnimi ali zasebnimi 

organi, organi javnega sektorja ter 

organizacijami delodajalcev in 

delojemalcev. Agencija brez poseganja v 

svoje lastne cilje zagotovi sodelovanje z 

drugimi agencijami Evropske unije, zlasti z 

Evropsko fundacijo za izboljšanje 

življenjskih in delovnih razmer, Evropskim 

centrom za razvoj poklicnega 

usposabljanja in po potrebi z drugimi 



 

PE599.596v01-00 8/17 PR\1116418SL.docx 

SL 

agencijami EU, da se preprečijo 

prekrivanja ter spodbujajo sinergije in 

dopolnjevanje njihovih dejavnosti. 

agencijami EU, da se preprečijo 

prekrivanja ter spodbujajo sinergije in 

dopolnjevanje njihovih dejavnosti, 

vključno z možnostjo skupnega dela. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člane iz točk (a), (b) in (c) imenuje Svet 

izmed članov in namestnikov Svetovalnega 

odbora za varnost in zdravje pri delu (v 

nadaljnjem besedilu: Svetovalni odbor).  

Člane iz točk (a), (b) in (c) imenuje Svet 

izmed članov in namestnikov Svetovalnega 

odbora za varnost in zdravje pri delu (v 

nadaljnjem besedilu: Svetovalni odbor), in 

sicer s seznama kandidatov, ki ga 

predložijo države članice za točko (a), 

organizacije delodajalcev za točko (b) in 

organizacije delojemalcev za točko (c). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člani iz točke (a) so imenovani na predlog 

držav članic. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 5 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Člani iz točk (b) in (c) so imenovani na 

predlog uradnih govorcev zadevnih 

skupin v Svetovalnem odboru. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Predlogi treh skupin v Svetovalnem 

odboru se predložijo Svetu; posredujejo se 

tudi Komisiji v vednost. 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 7 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Predstavnik centra Cedefop in 

predstavnik agencije fundacije Eurofound 

imata na sejah upravnega odbora status 

opazovalca, da se izboljša učinkovitost 

tristranskih agencij in povečajo sinergije 

med njimi ter se prepreči podvajanje 

njihovih dejavnosti. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 4 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Mandat članov in njihovih 

namestnikov traja štiri leta. Lahko se 

podaljša. Po izteku mandata ali v primeru 

odstopa člani ostanejo na položaju, dokler 

se njihovo imenovanje ne podaljša ali 

dokler niso zamenjani. 

4. Mandat članov in njihovih 

namestnikov traja štiri leta. Lahko se 

obnovi. Po izteku mandata ali v primeru 

odstopa člani ostanejo na položaju, dokler 

se njihovo imenovanje ne podaljša ali 

dokler niso zamenjani. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 1 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) sprejme pravila za preprečevanje in 

upravljanje nasprotij interesov v zvezi s 

svojimi člani in neodvisnimi strokovnjaki; 

(f) sprejme pravila za preprečevanje in 

upravljanje nasprotij interesov v zvezi s 

svojimi člani in neodvisnimi strokovnjaki, 

vključno z ukrepi za odkrivanje 

morebitnih tveganj v zgodnji fazi; 

Or. en 

 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Letni delovni program zajema 

podrobne cilje in pričakovane rezultate, 

vključno s kazalniki uspešnosti. Vsebuje 

tudi opis ukrepov, ki se bodo financirali, 

ter navedbo finančnih in človeških virov, 

dodeljenih vsakemu ukrepu, v skladu z 

načeli oblikovanja proračuna po 

dejavnostih in upravljanja po dejavnostih. 

Letni delovni program je skladen z 

večletnim delovnim programom iz 

3. Letni delovni program vsebuje 

podrobne cilje in pričakovane rezultate, 

vključno s kazalniki uspešnosti, kot tudi 

dejavnosti in programe, ki so predmet 

predhodne ali naknadne ocene. Vsebuje 

tudi opis ukrepov, ki se bodo financirali, 

ter navedbo finančnih in človeških virov, 

dodeljenih vsakemu ukrepu, v skladu z 

načeli oblikovanja proračuna po 

dejavnostih in upravljanja po dejavnostih. 
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odstavka 5. V njem so jasno navedene 

naloge, ki so bile v primerjavi s preteklim 

proračunskim letom dodane, spremenjene 

ali črtane. Letno in/ali večletno načrtovanje 

programov vključuje strategijo za odnose s 

tretjimi državami ali mednarodnimi 

organizacijami iz člena 30 in ukrepe, 

povezane s to strategijo. 

Letni delovni program je skladen z 

večletnim delovnim programom iz 

odstavka 5. V njem so jasno navedene 

naloge, ki so bile v primerjavi s preteklim 

proračunskim letom dodane, spremenjene 

ali črtane. Letno in/ali večletno načrtovanje 

programov vključuje strategijo za odnose s 

tretjimi državami ali mednarodnimi 

organizacijami iz člena 30 in ukrepe, 

povezane s to strategijo. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Agencija na svojem spletišču 

pravočasno in pregledno objavi 

informacije o sejah upravnega odbora. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Mandat članov izvršnega odbora 

traja dve leti. Mandat se lahko podaljša. 

Mandat članov izvršnega odbora preneha s 

prenehanjem njihovega članstva v 

upravnem odboru. 

5. Mandat članov izvršnega odbora 

traja dve leti. Mandat se lahko obnovi. 

Mandat članov izvršnega odbora preneha s 

prenehanjem njihovega članstva v 

upravnem odboru. 

Or. en 
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Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Izvršni odbor se sestane vsaj trikrat 

na leto. Prav tako se sestane na pobudo 

predsednika ali na zahtevo članov. 

6. Izvršni odbor se sestane vsaj trikrat 

na leto. Članom upravnega odbora 

pravočasno in pregledno sporoči vsebino 

razprav. Prav tako se sestane na pobudo 

predsednika ali na zahtevo članov. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 5 – točka ea (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ea) vzpostavitev učinkovitega sistema 

spremljanja, ki omogoča redno izvajanje 

ocenjevanja iz člena 28, in sistem 

poročanja za povzemanje rezultatov 

ocenjevanja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 5 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) pripravo akcijskega načrta ob 

upoštevanju ugotovitev notranjih ali 

zunanjih revizijskih poročil in ocen ter 

preiskav Evropskega urada za boj proti 

goljufijam (OLAF) in poročanje Komisiji o 

napredku dvakrat letno, upravnemu in 

izvršnemu odboru pa redno; 

(f) pripravo akcijskega načrta ob 

upoštevanju ugotovitev notranjih ali 

zunanjih revizijskih poročil in ocen iz 

člena 28 ter preiskav Evropskega urada za 

boj proti goljufijam (OLAF) in poročanje 

Komisiji o napredku dvakrat letno, 

upravnemu in izvršnemu odboru pa redno; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Člen 14 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Komisija osnutke načrtov skupaj s 

predlogom splošnega proračuna Unije 

pošlje proračunskemu organu. 

4. Komisija osnutke načrtov skupaj s 

predlogom splošnega proračuna Unije 

pošlje proračunskemu organu. Hkrati jih 

pošlje tudi Agenciji. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 2 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Računovodja Komisije do 31. marca 

naslednjega proračunskega leta 

Računskemu sodišču pošlje začasni 

zaključni račun Agencije, konsolidiran z 

zaključnim računom Komisije. 

Računovodja Komisije do 31. marca 

naslednjega proračunskega leta 

Evropskemu računskemu sodišču pošlje 

začasni zaključni račun Agencije, 

konsolidiran z zaključnim računom 

Komisije. 

Or. en 

Obrazložitev 

Zaradi zagotavljanja skladnosti z drugimi predlogi Agencije in drugimi sklicevanji v tem 

besedilu. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Po prejemu pripomb Računskega 3. Po prejemu pripomb Evropskega 
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sodišča o začasnem zaključnem računu 

Agencije v skladu s členom 148 finančne 

uredbe izvršni direktor na lastno 

odgovornost pripravi končni zaključni 

račun Agencije in ga predloži upravnemu 

odboru v mnenje. 

računskega sodišča o začasnem zaključnem 

računu Agencije v skladu s členom 148 

finančne uredbe izvršni direktor na lastno 

odgovornost pripravi končni zaključni 

račun Agencije in ga predloži upravnemu 

odboru v mnenje. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Člen 24 – odstavek -1 (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 -1. Agencija deluje z visoko ravnjo 

preglednosti. 

Or. en 

 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Člen 28 – odstavek -1 (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 -1. Agencija v skladu s členom 30(4) 

Uredbe (EU, Euratom) št. 966/20121a 

izvaja predhodne in naknadne ocene tistih 

svojih dejavnosti, ki zajemajo znatne 

odhodke, in dejavnosti, ki so vključene v 

letni delovni program. 

 ____________________ 

 1a Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki 

se uporabljajo za splošni proračun Unije, 

in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, 

Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 

26.10.2012, str. 1). 
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Or. en 
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OBRAZLOŽITEV 

 

I. EU-OSHA 

Cilj Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) so varnejša, bolj zdrava in 

produktivnejša evropska delovna mesta. Agencija spodbuja kulturo preprečevanja tveganj ter 

izmenjuje znanje in dobre prakse na področju zdravja in varnosti. Sodeluje z vladami, 

organizacijami delodajalcev in delavcev, organi in mrežami EU ter zasebnimi podjetji. 

Ko je bila leta 1994 vzpostavljena s sprejetjem uredbe o njeni ustanovitvi, je bil njen namen 

organom EU, državam članicam, socialnim partnerjem in tistim, ki so dejavni na področju 

varnosti in zdravja pri delu, zagotoviti koristne tehnične, znanstvene in ekonomske 

informacije, povezane s tem področjem. Ta uredba o ustanovitvi je bila pozneje večkrat 

spremenjena, zadnjič leta 2005. 

V izjavi o poslanstvu Agencije je navedeno, da je njen namen: „Razvijamo, zbiramo in 

zagotavljamo zanesljive in ustrezne informacije, analize ter orodja za izboljšanje znanja, 

ozaveščanje in izmenjavo informacij in dobrih praks o varnosti in zdravju pri delu, ki bodo 

zadostile potrebam tistih, ki jih to področje zadeva.“ Opredeljen je tudi splošni cilj za sedanje 

obdobje: „Imeti prepoznavno in vodilno vlogo pri spodbujanju zdravih in varnih delovnih 

mest v Evropi na podlagi tristranskosti, sodelovanja ter razvoja kulture preprečevanja tveganj 

na področju varnosti in zdravja pri delu, da se zagotovi pametno, trajnostno, produktivno in 

vključujoče gospodarstvo.“ 

Predlog Komisije ohranja tristransko strukturo Agencije, ki jo odražajo njeni cilji in sestava 

upravnega odbora. Zainteresirane strani so ta pristop podprle. Poročevalec se strinja, da je 

tristranska struktura Agencije bistvena, da bi bila dobro obveščena o razmerah v vseh državah 

članicah. Agenciji omogoča tudi izmenjavo dobrih praks in dobro usmerjeno doseganje 

delavcev v vsej Evropi. 

II. Skupna izjava o decentraliziranih agencijah 

Parlament, Svet in Komisija so 19. julija 2012 podpisali skupno izjavo, v kateri je bil določen 

skupen pristop, ki sicer ni pravno zavezujoč, vendar naj bi se upošteval pri prihodnjih 

odločitvah v zvezi z decentraliziranimi agencijami. Cilj predloga Komisije je uskladiti uredbo 

o ustanovitvi Agencije z različnimi točkami, vključenimi v ta skupni pristop. 

Poročevalec za uredbo o Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu sodeluje s 

poročevalcema za uredbi o agencijah Cedefop (agencija, ki se ukvarja s poklicnim 

usposabljanjem) in Eurofound (fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer), pri 

čemer si prizadevajo, da bodo vse tri uredbe v celoti odražale načela skupne izjave ter drug 

razvoj, ki so bili že vključeni v predpise, ki se uporabljajo za nekatere druge agencije EU. 

Komisija trenutno izvaja medsektorsko oceno, da bi ocenila cilje, mandate, upravljanje in 

naloge Agencije, tudi v povezavi z drugimi agencijami, ki delujejo na področjih trga dela, 

delovnih razmer, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter znanj in spretnosti. Zato si 

sedanji osnutek poročila ne prizadeva za spreminjanje nalog iz člena 2. 

Take spremembe bi bilo mogoče obravnavati po objavi rezultatov ocene. Vendar bo 

pomembno zagotoviti, da morebitne predlagane spremembe ne bodo posegale v obstoječe 
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delo, ki ga Agencija že opravlja. 

III. Predlagane spremembe 

Predlog Komisije že odraža nekatere pomembne točke, obravnavane v skupni izjavi in 

skupnem pristopu. Te vključujejo: 

 strukturo upravnega odbora, 

 izvršni odbor, ki nadomešča obstoječi urad, za pomoč pri pripravah in spremljanju 

odločitev upravnega odbora ter za sprejemanje določenih nujnih začasnih odločitev, 

 odnose Agencije z drugimi organi EU, zlasti z agencijama Cedefop in Eurofound, 

 ukrepe za boj proti goljufijam ali kakršnim koli morebitnim navzkrižjem interesov ter 

 oceno programov in porabe. 

Cilj predlaganih sprememb je okrepiti in razjasniti nekatera od teh vprašanj, pri čemer se 

pozornost namenja zlasti potrebi po preprečevanju podvajanja med agencijami. 

To je zlasti pomembno glede na splošni pritisk na javno porabo in potrebo, da se državljanom 

zagotovi, da so njihovi davki porabljeni čim bolj stroškovno učinkovito. 

Poleg proučitve morebitnih prekrivanj dejavnosti agencij sta za povečanje učinkovitosti enako 

pomembna učinkovit program predhodne in naknadne ocene, vključen v letni proračunski 

postopek in postopek načrtovanja, ter učinkovita uporaba kazalnikov uspešnosti. 

Nekateri predlogi sprememb poudarjajo potrebo po učinkoviti komunikaciji in preglednosti 

ter polnem izkoriščanju sodobnih metod komuniciranja. To je pomembno, da bi delo Agencije 

lahko doseglo čim večje število morebitnih upravičencev, vključno z mikro in malimi podjetji 

ter njihovimi uslužbenci. 

Drugi predlogi sprememb so namenjeni doseganju učinkovite komunikacije med različnimi 

ravnmi odločanja, zlasti med izvršnim in upravnim odborom, ter z zainteresiranimi stranmi. 

IV. Sklepna ugotovitev 

Sedanja revizija uredbe o ustanovitvi Agencije skupaj z uredbama o agencijah Cedefop in 

Eurofound, ki se posodabljata vzporedno, pomeni pomembno, a omejeno reformo. Zagotavlja 

priložnost za poenostavitev vidikov organizacije Agencije in okrepitev pomembnih načel, kot 

so ocena, preglednost in stroškovna učinkovitost. Poročevalec je poskušal doseči te cilje in se 

izogniti nepotrebnim spremembam ob upoštevanju dela, ki ga Agencija že izvaja, da bi 

pomagala zagotoviti najvišje standarde varnosti in zdravja pri delu. 


