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КРАТКА ОБОСНОВКА

Преразглеждането на учредителния регламент за създаването на EU-OSHA ще приведе 
в съответствие някои разпоредби на съществуващия регламент, уреждащ EU-OSHA, с 
Общия подход относно децентрализираните агенции. Второ, преразглеждането също 
така предоставя възможност за актуализиране на целите и задачите на EU-OSHA.

Другите две тристранни агенции на Европейския съюз — Eurofound и CEDEFOP —
също ще бъдат подложени на преразглеждане на техните съответни учредителни 
регламенти по същото време като EU-OSHA.

Отражението върху бюджета по отношение на човешките и финансовите ресурси, 
представено по-подробно в законодателната финансова обосновка, е в съответствие със 
Съобщение на Комисията COM(2013)519.

Докладчикът предлага да се изменят някои разпоредби относно сътрудничеството 
между тристранните агенции с оглед на подобряването на това сътрудничество. 

Освен това докладчикът предлага да се въведе фигурата на представител, определен от 
Европейския парламент, в управителния съвет на Агенцията, който да замени един от 
представителите на Комисията. Този подход е в съответствие със съвместното 
изявление на Съвета на Европейския съюз и на Европейската комисия относно 
децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да 
вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Тъй като трите тристранни 
агенции — Агенцията на Европейския 
съюз за безопасност и здраве при работа 
(EU-OSHA), Европейският център за 
развитие на професионалното обучение 
(Cedefop) и Европейската фондация за 
подобряване на условията на живот и 
труд (Eurofound) — се занимават с 
въпроси, свързани с пазара на труда, 
работната среда и професионалното 
образование, обучение и умения, е 

(5) Тъй като трите тристранни 
агенции — Агенцията на Европейския 
съюз за безопасност и здраве при работа 
(EU-OSHA), Европейският център за 
развитие на професионалното обучение 
(Cedefop) и Европейската фондация за 
подобряване на условията на живот и 
труд (Eurofound) — се занимават с 
въпроси, свързани с пазара на труда, 
работната среда и професионалното 
образование, обучение и умения, е 
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необходимо тясно сътрудничество 
между трите агенции и следва да бъдат 
използвани начините за подобряване на 
ефективността и синергиите. В 
допълнение, когато е уместно, 
Агенцията следва да се стреми да 
установи ефективно сътрудничество със 
собствения вътрешен 
научноизследователски капацитет на 
Европейската комисия.

необходимо тясно сътрудничество 
между трите агенции и следва да бъдат 
използвани начините за подобряване на 
ефективността и синергиите. 
Предвижда се по-специално споделяне 
или обединяване на административни 
задачи между трите агенции, като 
те следва да приемат годишните си 
работни програми в тясно 
сътрудничество, за да се избягва 
дублиране. В допълнение, когато е 
уместно, Агенцията следва да се стреми
да подобрява управлението на своите 
ресурси, като групира активите, 
оборудването и персонала с цел 
намаляване на рисковете за 
ползвателите и увеличаване на 
ползите, и да установи ефективно 
сътрудничество със собствения 
вътрешен научноизследователски 
капацитет на Европейската комисия.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) С цел осъществяване на 
координация и финансови икономии, 
избягване на дублирането и 
насърчаване на взаимодействието и 
взаимната допълняемост Агенцията 
следва тясно да си сътрудничи с други 
агенции на Съюза и да сключва с тях 
споразумения за сътрудничество.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Бюджетът на Агенцията 
следва да бъде изготвян съгласно 



AD\1125558BG.docx 5/12 PE597.561v03-00

BG

принципа на бюджетиране, основано 
на изпълнението, като се отчитат 
неговите цели и очакваните 
резултати.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При изпълнението на задачите си 
Агенцията поддържа тесен диалог по-
специално със специализираните 
органи, независимо дали публични или 
частни, публичните органи, синдикатите 
и организациите на работодателите. 
Агенцията, без това да засяга 
собствените ѝ цели, осигурява 
сътрудничество с други агенции на 
Европейския съюз с цел избягване на 
припокриванията и насърчаване на 
синергията и взаимната 
допълняемост на техните дейности, 
по-специално с Европейската 
фондация за подобряване на 
условията на живот и труд, 
Европейския център за развитие на 
професионалното обучение и, когато 
е приложимо, с други агенции на ЕС.

3. При изпълнението на задачите си 
Агенцията поддържа тесен диалог по-
специално със специализираните 
органи, независимо дали публични или 
частни, публичните органи, синдикатите 
и организациите на работодателите.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Агенцията, без това да засяга 
собствените ѝ цели, си сътрудничи с 
други агенции на Съюза, по-специално 
с Европейската агенция по 
химикалите, Европейската фондация 
за подобряване на условията на 
живот и труд и Европейския център 
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за развитие на професионалното 
обучение с цел осъществяване на 
координация и финансови 
спестявания, избягване на 
дублирането и насърчаване на 
синергията и взаимната 
допълняемост на техните дейности.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Агенцията сключва 
споразумения за сътрудничество с 
други агенции на Съюза с цел да се 
улеснява и насърчава 
сътрудничеството с тях.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет е съставен 
от:

1. Управителният съвет е съставен 
от:

a) един член, представляващ 
правителството на всяка държава 
членка;

a) един член, представляващ 
правителството на всяка държава 
членка;

б) един член, представляващ 
организациите на работодателите на 
всяка държава членка;

б) един член, представляващ 
организациите на работодателите на 
всяка държава членка;

в) един член, представляващ 
синдикатите на всяка държава членка;

в) един член, представляващ 
синдикатите на всяка държава членка;

г) трима членове, представляващи 
Комисията.

г) двама членове, представляващи 
Комисията.

гa) един независим член, 
представляващ Европейския 
парламент,
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Всички членове, посочени в букви а) –
г), имат право на глас.

Всички членове, посочени в букви а) —
га), имат право на глас.

Назначаването поражда действие от 
момента, в който назначеното лице 
подпише декларация за липса на 
конфликт на интереси.

Членовете, посочени в букви а), б) и в), 
се назначават от Съвета от членовете и 
алтернативните членове на 
Консултативния комитет за безопасност 
и здраве на работното място.

Членовете, посочени в букви а), б) и в), 
се назначават от Съвета от членовете и 
алтернативните членове на 
Консултативния комитет за безопасност 
и здраве на работното място.

Членовете, посочени в буква a), се 
назначават по предложение на 
държавите членки.

Членовете, посочени в буква a), се 
назначават по предложение на 
държавите членки.

Членовете, посочени в букви б) и в), се 
назначават по предложение на 
говорителите на съответните групи в 
Комитета.

Членовете, посочени в букви б) и в), се 
назначават по предложение на 
говорителите на съответните групи в 
Комитета.

Предложенията на трите групи в 
рамките на Комитета се представят на 
Съвета; предложенията се изпращат и 
на Комисията за информация.

Предложенията на трите групи в 
рамките на Комитета се представят на 
Съвета; предложенията се изпращат и 
на Комисията за информация.

Комисията назначава членовете, които 
я представляват.

Комисията и Европейският парламент 
назначават членовете, които ги
представляват.

Представител на Европейския 
център за развитие на 
професионалното обучение и 
представител на Eurofound имат 
статута на наблюдатели на 
заседанията на управителния съвет.

Обосновка

Съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и 
Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г. 
предвижда възможност за Парламента да определи един от членовете на 
управителния съвет.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Управителният съвет внася изменения в 
приетата годишна работна програма, 
ако на Агенцията бъде възложена нова 
задача. Управителният съвет може да 
делегира на изпълнителния директор 
правомощие за внасяне на 
несъществени изменения в годишната 
работна програма. 

Управителният съвет внася изменения в 
приетата годишна работна програма, 
ако на Агенцията бъде възложена нова 
задача. Той е отговорен за 
недопускането на припокриване с 
програмите на другите тристранни 
агенции на Съюза, както и за 
гарантирането, че преди да се искат 
допълнителни финансови ресурси, 
като приемлива алтернатива се 
разглежда промяната в 
приоритетите на дейностите.
Управителният съвет може да делегира 
на изпълнителния директор правомощие 
за внасяне на несъществени изменения в 
годишната работна програма.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5 – буква йа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йa) сътрудничеството с други 
агенции на Съюза и сключването на 
споразумения за сътрудничество с 
тях.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предварителният проект на разчета 
се основава на целите и очакваните 
резултати, заложени в годишния 
програмен документ, посочен в член 6, 
параграф 1, и отчита необходимите 
за постигането на тези цели и 
очаквани резултати финансови 
ресурси в съответствие с принципа на 
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за бюджетирането, основано на 
изпълнението.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията изпраща проектите на 
разчети на бюджетния орган заедно с 
проекта за общ бюджет на Съюза.

4. Комисията изпраща проектите на 
разчети на бюджетния орган заедно с 
проекта за общ бюджет на Съюза. 
Комисията изпраща тези проекти на 
разчети едновременно и на 
Агенцията.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Услугите за превод, необходими 
за функционирането на Агенцията, се 
предоставят от Центъра за преводи на 
органите на Европейския съюз.

3. Услугите за превод, необходими 
за функционирането на Агенцията, се 
предоставят от Центъра за преводи на 
органите на Европейския съюз или от 
други доставчици на преводачески 
услуги в съответствие с правилата за 
обществените поръчки и съобразно 
лимитите, установени в 
приложимите финансови правила.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от пет години след 
датата, посочена в член 39, и на всеки 

1. Не по-късно от пет години след 
датата, посочена в член 35, и на всеки 
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пет години след това Комисията 
извършва оценка в съответствие с 
насоките на Комисията за оценка на 
работата на Агенцията във връзка с 
нейните цели, мандат и задачи. По-
конкретно, в оценката се разглеждат 
евентуалната необходимост от 
изменение на мандата на Агенцията и 
финансовите последици от такова 
изменение.

пет години след това Комисията 
представя оценка в съответствие с 
насоките на Комисията за оценка на 
работата на Агенцията във връзка с 
нейните цели, мандат и задачи. По-
конкретно, в оценката се разглеждат 
евентуалната необходимост от 
изменение на мандата на Агенцията и 
финансовите последици от такова 
изменение.
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