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LYHYET PERUSTELUT

EU-OSHAn perustamisasetuksen tarkistuksella mukautetaan nykyisen EU-OSHA-asetuksen 
tietyt säännökset erillisvirastoja koskevaan yhteiseen lähestymistapaan. Tarkistus tarjoaa 
myös mahdollisuuden päivittää EU-OSHAn tavoitteet ja tehtävät.

Myös Euroopan unionin kahden muun nk. kolmikantaisen viraston eli Euroopan elin- ja 
työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) ja Euroopan ammatillisen koulutuksen 
kehittämiskeskuksen (Cedefop) perustamisasetuksia tarkistetaan samaan aikaan kuin EU-
OSHA-asetusta

Henkilöresursseihin ja rahoitukseen liittyvät talousarviovaikutukset esitetään 
yksityiskohtaisemmin säädökseen liittyvässä rahoitusselvityksessä, ja ne ovat komission 
tiedonannon COM(2013)0519 mukaiset.

Valmistelija ehdottaa, että tiettyjä, kolmikantaisten virastojen välistä yhteistyötä koskevia 
säännöksiä tarkistetaan yhteistyön vahvistamiseksi.

Lisäksi valmistelija ehdottaa, että parlamentti nimeäisi viraston hallintoneuvostoon yhden 
edustajansa yhden komission edustajan tilalle. Tämä lähestymistapa on Euroopan 
parlamentin, EU:n neuvoston ja Euroopan komission erillisvirastoista 19. heinäkuuta 2012 
antaman yhteisen julkilausuman mukainen.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa 
ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Koska kaikki kolme nk. 
kolmikantaista virastoa eli EU-OSHA, 
Euroopan ammatillisen koulutuksen 
kehittämiskeskus (Cedefop) ja Euroopan 
elin- ja työolojen kehittämissäätiö 
(Eurofound) käsittelevät työmarkkinoihin 
ja työympäristöön sekä ammatilliseen 
koulutukseen ja osaamiseen liittyviä 
seikkoja, näiden kolmen viraston välillä 
olisi tiivistettävä koordinointia ja 
hyödynnettävä tehokkuutta ja synergiaa 
vahvistavia toimintatapoja. Lisäksi viraston 

(5) Koska kaikki kolme nk. 
kolmikantaista virastoa eli EU-OSHA, 
Euroopan ammatillisen koulutuksen 
kehittämiskeskus (Cedefop) ja Euroopan 
elin- ja työolojen kehittämissäätiö 
(Eurofound) käsittelevät työmarkkinoihin 
ja työympäristöön sekä ammatilliseen 
koulutukseen ja osaamiseen liittyviä 
seikkoja, näiden kolmen viraston välillä 
olisi tiivistettävä koordinointia ja 
hyödynnettävä tehokkuutta ja synergiaa 
vahvistavia toimintatapoja. Erityisesti 
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olisi tapauksen mukaan pyrittävä 
tehokkaaseen yhteistyöhön Euroopan 
komission sisäisten tutkimusresurssien 
kanssa.

harkitaan hallinnollisten tehtävien 
jakamista tai yhdistämistä näiden kolmen 
viraston välillä, ja virastojen olisi 
hyväksyttävä vuotuiset työohjelmansa 
tiiviissä yhteistyössä keskenään 
päällekkäisyyksien välttämiseksi. Lisäksi 
viraston olisi tapauksen mukaan pyrittävä
parempaan resurssienhallintaan 
ryhmittämällä omaisuutta, laitteita ja 
henkilöstöä käyttäjien riskien 
minimoimiseksi ja hyötyjen 
maksimoimiseksi sekä tehokkaaseen 
yhteistyöhön Euroopan komission sisäisten 
tutkimusresurssien kanssa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Koordinoinnin toteuttamiseksi, 
säästöjen aikaansaamiseksi, 
päällekkäisyyksien välttämiseksi ja 
synergian ja täydentävyyden edistämiseksi 
viraston olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä ja 
yhteistyösopimuksia muiden 
asiaankuuluvien unionin virastojen 
kanssa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Viraston talousarviota laadittaessa 
olisi noudatettava tulosbudjetoinnin 
periaatetta ja otettava huomioon viraston 
tavoitteet ja siltä odotetut tulokset.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tehtäviensä hoitamisessa virasto 
käy tiivistä vuoropuhelua etenkin sekä 
julkisten että yksityisten 
asiantuntijaelinten, viranomaisten ja 
työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kanssa. 
Virasto varmistaa yhteistyön muiden 
Euroopan unionin virastojen kanssa, 
etenkin Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiön, Euroopan 
ammatillisen koulutuksen 
kehittämiskeskuksen ja tarpeen mukaan 
muiden EU-virastojen kanssa, jotta 
vältetään päällekkäisyys ja edistetään 
synergiaa ja täydentävyyttä toiminnassa, 
tämän kuitenkaan estämättä sen omien 
tavoitteiden toteuttamista.

3. Tehtäviensä hoitamisessa virasto 
käy tiivistä vuoropuhelua etenkin sekä 
julkisten että yksityisten 
asiantuntijaelinten, viranomaisten ja 
työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kanssa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Virasto tekee yhteistyötä muiden 
unionin virastojen kanssa, erityisesti 
Euroopan kemikaaliviraston, Euroopan
elin- ja työolojen kehittämissäätiön ja 
Euroopan ammatillisen koulutuksen 
kehittämiskeskuksen kanssa, jotta 
voidaan koordinoida niiden toimia, saada 
aikaan säästöjä, välttää päällekkäisyyksiä 
ja edistää toimien synergiaa ja 
täydentävyyttä, tämän kuitenkaan 
estämättä sen omien tavoitteiden 
toteutumista.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
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2 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Virasto tekee yhteistyösopimuksia 
muiden asiaankuuluvien unionin 
virastojen kanssa, jotta voidaan helpottaa 
ja edistää yhteistyötä niiden kanssa.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoneuvostoon kuuluu 1. Hallintoneuvostoon kuuluu

a) yksi kunkin jäsenvaltion hallitusta 
edustava jäsen;

a) yksi kunkin jäsenvaltion hallitusta 
edustava jäsen;

b) yksi kunkin jäsenvaltion 
työnantajajärjestöjä edustava jäsen;

b) yksi kunkin jäsenvaltion 
työnantajajärjestöjä edustava jäsen;

c) yksi kunkin jäsenvaltion 
työntekijäjärjestöjä edustava jäsen;

c) yksi kunkin jäsenvaltion 
työntekijäjärjestöjä edustava jäsen;

d) kolme komissiota edustavaa 
jäsentä.

d) kaksi komissiota edustavaa jäsentä;

d a) yksi Euroopan parlamenttia 
edustava riippumaton jäsen.

Kaikilla a–d alakohdassa tarkoitetuilla 
jäsenillä on äänioikeus.

Kaikilla a–d a alakohdassa tarkoitetuilla 
jäsenillä on äänioikeus.

Nimitys tulee voimaan, kun kyseinen 
henkilö on allekirjoittanut ilmoituksen 
eturistiriidattomuudesta.

Neuvosto nimittää a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut jäsenet työturvallisuuden ja 
työterveyden neuvoa-antavan komitean 
jäsenten ja varajäsenten keskuudesta.

Neuvosto nimittää a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut jäsenet työturvallisuuden ja 
työterveyden neuvoa-antavan komitean 
jäsenten ja varajäsenten keskuudesta.

Edellä a alakohdassa tarkoitetut jäsenet 
nimitetään jäsenvaltioiden ehdotuksen 
perusteella.

Edellä a alakohdassa tarkoitetut jäsenet 
nimitetään jäsenvaltioiden ehdotuksen 
perusteella.

Edellä b ja c alakohdassa tarkoitetut jäsenet 
nimitetään kyseisiä ryhmiä komiteassa 
edustavien edustajien ehdotuksen 

Edellä b ja c alakohdassa tarkoitetut jäsenet 
nimitetään kyseisiä ryhmiä komiteassa 
edustavien edustajien ehdotuksen 
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perusteella. perusteella.

Ehdotukset komitean kolmelta ryhmältä on 
toimitettava neuvostolle; ehdotukset on 
myös toimitettava komissiolle tiedoksi.

Ehdotukset komitean kolmelta ryhmältä on 
toimitettava neuvostolle; ehdotukset on 
myös toimitettava komissiolle tiedoksi.

Komissio nimittää omat edustajansa. Komissio ja Euroopan parlamentti 
nimittävät omat edustajansa.

Hallintoneuvoston kokouksiin osallistuu 
tarkkailijoina yksi Euroopan ammatillisen 
koulutuksen kehittämiskeskuksen 
edustaja ja yksi Euroopan elin- ja 
työolojen kehittämissäätiön edustaja.

Perustelu

Euroopan parlamentin, EU:n neuvoston ja Euroopan komission erillisvirastoista 
19. heinäkuuta 2012 antamassa julkilausumassa esitetään, että parlamentti voisi nimetä 
hallintoneuvostoon yhden jäsenen.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hallintoneuvosto muuttaa hyväksyttyä 
vuotuista työohjelmaa tarvittaessa, jos 
virastolle annetaan uusi tehtävä. 
Hallintoneuvosto voi siirtää pääjohtajalle 
valtuudet tehdä vuotuiseen työohjelmaan 
muita kuin olennaisia muutoksia. 

Hallintoneuvosto muuttaa hyväksyttyä 
vuotuista työohjelmaa tarvittaessa, jos 
virastolle annetaan uusi tehtävä. Sen 
vastuulla on välttää päällekkäisyydet 
unionin muiden kolmikantaisten 
virastojen ohjelmasuunnittelun kanssa ja 
varmistaa, että toimien 
uudelleenpriorisointia harkitaan aina 
varteenotettavana vaihtoehtona ennen 
mahdollisen lisärahoituksen myöntämistä.
Hallintoneuvosto voi siirtää pääjohtajalle 
valtuudet tehdä vuotuiseen työohjelmaan 
muita kuin olennaisia muutoksia.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta – j a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

j a) yhteistyö ja yhteistyösopimusten 
tekeminen muiden unionin virastojen 
kanssa.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Alustava ennakkoarvio perustuu 
6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
vuotuisen ohjelma-asiakirjan tavoitteisiin 
ja odotettuihin tuloksiin, ja siinä on 
otettava huomioon näiden tavoitteiden ja 
odotettujen tulosten saavuttamiseksi 
tarvittavat rahoitusvarat 
tulosbudjetoinnin periaatteen mukaisesti.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio toimittaa ennakkoarvion 
budjettivallan käyttäjälle yhdessä unionin 
yleistä talousarviota koskevan alustavan 
esityksen kanssa.

4. Komissio toimittaa ennakkoarvion 
budjettivallan käyttäjälle yhdessä unionin 
yleistä talousarviota koskevan alustavan 
esityksen kanssa. Se toimittaa tämän 
ennakkoarvion samanaikaisesti virastolle.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan unionin elinten 3. Euroopan unionin elinten 
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käännöskeskus huolehtii viraston 
toiminnan edellyttämistä 
käännöspalveluista.

käännöskeskus tai yksi tai useampi muu 
käännöspalvelun tarjoaja huolehtii 
viraston toiminnan edellyttämistä 
käännöspalveluista julkisia hankintoja 
koskevien sääntöjen mukaisesti ja asiaa 
koskevien varainhoitosääntöjen rajoissa.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tekee viimeistään viiden 
vuoden kuluttua 35 artiklassa tarkoitetusta 
päivämäärästä ja sen jälkeen joka viides 
vuosi komission suuntaviivojen mukaisen 
arvioinnin, jossa arvioidaan viraston 
toimintaa suhteessa sen tavoitteisiin, 
toimeksiantoon ja tehtäviin. Arvioinnissa 
on tarkasteltava erityisesti tarvetta muuttaa 
viraston toimeksiantoa ja tällaisten 
muutosten taloudellisia vaikutuksia.

1. Komissio antaa viimeistään viiden 
vuoden kuluttua 35 artiklassa tarkoitetusta 
päivämäärästä ja sen jälkeen joka viides 
vuosi komission suuntaviivojen mukaisen 
arvioinnin, jossa arvioidaan viraston 
toimintaa suhteessa sen tavoitteisiin, 
toimeksiantoon ja tehtäviin. Arvioinnissa 
on tarkasteltava erityisesti tarvetta muuttaa 
viraston toimeksiantoa ja tällaisten 
muutosten taloudellisia vaikutuksia.
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