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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zmiana rozporządzenia ustanawiającego EU-OSHA spowoduje dostosowanie niektórych 
przepisów istniejącego rozporządzenia regulującego EU-OSHA do wspólnego podejścia 
dotyczącego agencji zdecentralizowanych. Po drugie zmiana daje możliwość zaktualizowania 
celów i zadań EU-OSHA.

W tym samym czasie przeprowadzona zostanie także nowelizacja rozporządzeń 
ustanawiających dwie pozostałe trójstronne agencje Unii Europejskiej: Eurofound i Cedefop.

Wpływ na budżet pod względem zasobów ludzkich i finansowych, przedstawiony bardziej 
szczegółowo w ocenie skutków finansowych regulacji, jest zgodny z komunikatem Komisji 
(2013)519.

Sprawozdawca proponuje zmianę niektórych przepisów dotyczących współpracy między 
agencjami trójstronnymi, aby usprawnić tę współpracę. 

Ponadto sprawozdawca proponuje wprowadzenie do Zarządu agencji przedstawiciela 
wyznaczonego przez Parlament Europejski w miejsce jednego przedstawiciela Komisji 
Europejskiej. Podejście to jest zgodne ze wspólnym oświadczeniem Rady Unii Europejskiej i 
Komisji Europejskiej w sprawie agencji zdecentralizowanych z dnia 19 lipca 2012 r.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Jako że trzy trójstronne agencje –
EU-OSHA, Europejskie Centrum Rozwoju 
Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i 
Europejska Fundacja na rzecz Poprawy 
Warunków Życia i Pracy (Eurofound) –
zajmują się kwestiami związanymi z 
rynkiem pracy, środowiskiem pracy, 
kształceniem i szkoleniem zawodowym 
oraz umiejętnościami, wymagana jest 
ścisła koordynacja między tymi trzema 
agencjami i należy wykorzystać sposoby 
zwiększenia efektywności i synergii. 
Ponadto w stosownych przypadkach 

(5) Jako że trzy trójstronne agencje –
EU-OSHA, Europejskie Centrum Rozwoju 
Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i 
Europejska Fundacja na rzecz Poprawy 
Warunków Życia i Pracy (Eurofound) –
zajmują się kwestiami związanymi z 
rynkiem pracy, środowiskiem pracy, 
kształceniem i szkoleniem zawodowym 
oraz umiejętnościami, wymagana jest 
ścisła koordynacja między tymi trzema 
agencjami i należy wykorzystać sposoby 
zwiększenia efektywności i synergii. W 
szczególności przewiduje się podział zadań 
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Agencja powinna się starać angażować w 
skuteczną współpracę z wewnętrznymi 
zdolnościami badawczymi Komisji 
Europejskiej.

administracyjnych między tymi trzema 
agencjami lub wspólne wykonywanie tych 
zadań przez te agencje. Agencje powinny 
również przyjmować swoje roczne 
programy prac przy ścisłej wzajemnej 
współpracy, aby uniknąć powielania 
działań. Ponadto w stosownych 
przypadkach Agencja powinna starać się 
lepiej zarządzać swoimi zasobami przez 
grupowanie aktywów, wyposażenia i 
personelu w celu zminimalizowania 
ryzyka dla użytkowników i 
zmaksymalizowania korzyści, oraz
angażować w skuteczną współpracę z 
wewnętrznymi zdolnościami badawczymi 
Komisji Europejskiej.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Aby zapewnić koordynację i 
oszczędności finansowe, uniknąć 
powielania działań oraz wspierać synergię 
i komplementarność, Agencja powinna 
ściśle współpracować z innymi 
właściwymi agencjami Unii i zawierać z 
nimi umowy o współpracy.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Budżet Agencji powinien być 
przygotowywany zgodnie z zasadą 
budżetowania zadaniowego z 
uwzględnieniem jej celów i oczekiwanych 
wyników.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Podczas wykonywania swoich 
zadań Agencja prowadzi intensywny 
dialog przede wszystkim z 
wyspecjalizowanymi podmiotami, 
publicznymi lub prywatnymi, organami 
publicznymi oraz organizacjami 
pracowników i pracodawców. Bez 
uszczerbku dla własnych celów Agencja 
zapewnia współpracę z innymi agencjami 
Unii Europejskiej, aby uniknąć 
powielania działań oraz wspierać synergię 
i komplementarność ich działań; w 
szczególności dotyczy to współpracy z 
Europejską Fundacją na rzecz Poprawy 
Warunków Życia i Pracy, Europejskim 
Centrum Rozwoju Kształcenia 
Zawodowego, a w stosownych 
przypadkach z innymi agencjami UE.

3. Podczas wykonywania swoich 
zadań Agencja prowadzi intensywny 
dialog przede wszystkim z 
wyspecjalizowanymi podmiotami, 
publicznymi lub prywatnymi, organami 
publicznymi oraz organizacjami 
pracowników i pracodawców.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Agencja, bez uszczerbku dla 
swoich własnych celów, współpracuje z 
innymi agencjami Unii, w szczególności z 
Europejską Agencją Chemikaliów, 
Europejską Fundacją na rzecz Poprawy 
Warunków Życia i Pracy oraz 
Europejskim Centrum Rozwoju 
Kształcenia Zawodowego, aby zapewnić 
koordynację i oszczędności finansowe, 
uniknąć powielania zadań oraz wspierać 
synergię i komplementarność ich działań.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Agencja zawiera umowy o 
współpracy z innymi właściwymi 
agencjami unijnymi w celu ułatwienia i 
wspierania współpracy z tymi agencjami.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zarząd składa się z: 1. Zarząd składa się z:

a) jednego członka reprezentującego 
rząd z każdego państwa członkowskiego;

a) jednego członka reprezentującego 
rząd z każdego państwa członkowskiego;

b) jednego członka reprezentującego 
organizacje pracodawców z każdego 
państwa członkowskiego;

b) jednego członka reprezentującego 
organizacje pracodawców z każdego 
państwa członkowskiego;

c) jednego członka reprezentującego 
organizacje pracowników z każdego 
państwa członkowskiego;

c) jednego członka reprezentującego 
organizacje pracowników z każdego 
państwa członkowskiego;

d) trzech członków reprezentujących 
Komisję.

d) dwóch członków reprezentujących 
Komisję,

da) jednego niezależnego członka 
reprezentującego Parlament Europejski.

Wszyscy członkowie, o których mowa w 
lit. a)–d), mają prawa głosu.

Wszyscy członkowie, o których mowa w 
lit. a)–da), mają prawa głosu.

Nominacja staje się skuteczna po 
podpisaniu przez daną osobę 
oświadczenia o braku konfliktu interesów.

Członków, o których mowa w lit. a), b) i 
c), powołuje Rada spośród członków i 
zastępców członków Komitetu Doradczego 
ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w 
Miejscu Pracy.

Członków, o których mowa w lit. a), b) i 
c), powołuje Rada spośród członków i 
zastępców członków Komitetu Doradczego 
ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w 
Miejscu Pracy.

Członków, o których mowa w lit. a), Członków, o których mowa w lit. a), 
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powołuje się na wniosek państw 
członkowskich.

powołuje się na wniosek państw 
członkowskich.

Członków, o których mowa w lit. b) i c), 
powołuje się na wniosek rzeczników 
odpowiednich grup w Komitecie.

Członków, o których mowa w lit. b) i c), 
powołuje się na wniosek rzeczników 
odpowiednich grup w Komitecie.

Wnioski trzech grup w Komitecie są 
składane Radzie oraz przekazywane 
również do wiadomości Komisji.

Wnioski trzech grup w Komitecie są 
składane Radzie oraz przekazywane 
również do wiadomości Komisji.

Komisja mianuje członków, którzy mają ją 
reprezentować.

Komisja i Parlament Europejski mianują 
swoich przedstawicieli.

Przedstawiciel Europejskiego Centrum 
Rozwoju Kształcenia Zawodowego oraz 
przedstawiciel Eurofound mają status 
obserwatora w Zarządzie.

Uzasadnienie

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej oraz Komisji 
Europejskiej w sprawie agencji zdecentralizowanych z dnia 19 lipca 2012 r. przewiduje 
możliwość wyznaczenia przez Parlament jednego członka Zarządu.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarząd dokonuje zmiany przyjętego 
rocznego programu prac w przypadku 
przekazania Agencji nowego zadania. 
Zarząd może przekazać Dyrektorowi 
Wykonawczemu uprawnienia do 
dokonywania zmian niemerytorycznych w 
rocznym programie prac. 

Zarząd dokonuje zmiany przyjętego 
rocznego programu prac w przypadku 
przekazania Agencji nowego zadania. 
Odpowiada on za uniknięcie kolizji 
programowych z innymi trójstronnymi 
agencjami unijnymi oraz za dopilnowanie, 
by przed ewentualnym przyznaniem 
dodatkowych środków finansowych 
zawsze rozważono możliwość zmiany 
priorytetów działań. Zarząd może 
przekazać Dyrektorowi Wykonawczemu 
uprawnienia do dokonywania zmian 
niemerytorycznych w rocznym programie 
prac.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ja) współpracę z innymi agencjami 
unijnymi i zawieranie z nimi umów o 
współpracy.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wstępny projekt preliminarza opiera się 
na celach i oczekiwanych wynikach 
rocznego dokumentu programowego, o 
którym mowa w art. 6 ust. 1, oraz 
uwzględnia zasoby finansowe potrzebne 
do osiągnięcia tych celów i oczekiwanych 
wyników, zgodnie z zasadą budżetowania 
zadaniowego.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przesyła projekt 
preliminarza władzy budżetowej wraz z 
projektem budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej.

4. Komisja przesyła projekt 
preliminarza władzy budżetowej wraz z 
projektem budżetu ogólnego Unii 
Europejskiej. Jednocześnie Komisja 
przesyła ten projekt preliminarza Agencji.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Usługi tłumaczeniowe niezbędne 
dla funkcjonowania Agencji świadczy 
Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii 
Europejskiej.

3. Usługi tłumaczeniowe niezbędne 
dla funkcjonowania Agencji świadczy 
Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii 
Europejskiej lub inni dostawcy usług 
tłumaczeniowych zgodnie z przepisami 
dotyczącymi zamówień publicznych i w 
ramach limitów określonych w 
stosownych przepisach finansowych.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie później niż po upływie pięciu 
lat od daty, o której mowa w art. 35, a 
następnie co pięć lat Komisja 
przeprowadza ocenę zgodnie z 
wytycznymi Komisji w celu ocenienia
wyników pracy Agencji w odniesieniu do 
jej celów, mandatu i zadań. W ocenie 
uwzględnia się w szczególności 
ewentualną potrzebę zmiany mandatu 
Agencji oraz skutki finansowe takiej 
zmiany.

1. Nie później niż po upływie pięciu 
lat od daty, o której mowa w art. 35, a 
następnie co pięć lat Komisja przedstawia
zgodnie z wytycznymi Komisji ocenę
wyników pracy Agencji w odniesieniu do 
jej celów, mandatu i zadań. W ocenie 
uwzględnia się w szczególności 
ewentualną potrzebę zmiany mandatu 
Agencji oraz skutki finansowe takiej 
zmiany.
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