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KORTFATTAD MOTIVERING

Genom översynen av förordningen om inrättande av EU-Osha anpassas vissa bestämmelser i 
den befintliga förordningen om EU-Osha till den gemensamma ansatsen för decentraliserade 
organ. Översynen innebär också en möjlighet att uppdatera EU-Oshas mål och uppgifter.

Samtidigt med översynen av EU-Oshas inrättandeförordning kommer även förordningarna 
om inrättande av EU:s två andra trepartsorgan, Eurofound och Cedefop, att ses över.

Budgetkonsekvenserna när det gäller mänskliga och ekonomiska resurser, som redovisas mer 
ingående i finansieringsöversikten för rättsakten, ligger i linje med kommissionens 
meddelande COM(2013) 519.

Föredraganden föreslår att vissa bestämmelser om samarbetet mellan trepartsorganen ska 
ändras i syfte att förbättra samarbetet. 

Föredraganden föreslår dessutom att Europaparlamentet ska utse en företrädare till byråns 
styrelse, som ska ersätta en företrädare från kommissionen. Detta förslag ligger i linje med det 
gemensamma uttalandet från rådet och kommissionen av den 19 juli 2012 om 
decentraliserade byråer.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt 
utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I de s.k. tre trepartsorganen, 
dvs. EU-Osha, Europeiska centrumet för 
utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) 
och Europeiska fonden för förbättring av 
levnads- och arbetsvillkor (Eurofound), 
behandlas frågor som rör arbetsmarknad, 
arbetsmiljö, yrkesutbildning samt annan 
utbildning och kompetens. Därför behövs 
en nära samordning av de tre byråerna, och 
olika sätt att öka effektiviteten och 
synergierna bör utnyttjas. När så är 
lämpligt bör byrån även sträva efter att 
samarbeta effektivt med Europeiska 
kommissionens interna 
forskningskapacitet.

(5) I de s.k. tre trepartsorganen, 
dvs. EU-Osha, Europeiska centrumet för 
utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) 
och Europeiska fonden för förbättring av 
levnads- och arbetsvillkor (Eurofound), 
behandlas frågor som rör arbetsmarknad, 
arbetsmiljö, yrkesutbildning samt annan 
utbildning och kompetens. Därför behövs 
en nära samordning av de tre byråerna, och 
olika sätt att öka effektiviteten och 
synergierna bör utnyttjas. Framför allt 
planeras ett gemensamt utnyttjande eller 
en sammanslagning av de administrativa 
uppgifterna mellan de tre byråerna, och 
byråerna bör anta sina respektive årliga 
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arbetsprogram i nära samarbete med 
varandra för att undvika överlappningar.
När så är lämpligt bör byrån även sträva 
efter att förbättra sin resursförvaltning 
genom ett gemensamt utnyttjande av 
tillgångar, utrustning och personal för att 
i största möjliga mån minska riskerna för 
användarna och optimera fördelarna 
samt samarbeta effektivt med Europeiska 
kommissionens interna 
forskningskapacitet.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) För att säkra samordning och 
besparingar, undvika dubbelarbete och 
främja synergier och komplementaritet 
bör byrån ha ett nära samarbete med 
andra relevanta EU-byråer och ingå 
samarbetsavtal med dessa.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Byråns budget bör utarbetas med 
respekt för principen om resultatbaserad 
budgetering och med beaktande av dess 
mål och förväntade resultat.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Byrån ska när den utför sina 3. Byrån ska när den utför sina 
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uppgifter föra en nära dialog, särskilt med 
specialiserade organ, såväl offentliga som 
privata, med offentliga myndigheter och 
med arbetstagar- och 
arbetsgivarorganisationer. Utan att det 
påverkar dess egna mål ska byrån, i syfte 
att undvika överlappningar och främja 
synergier och komplementaritet i 
verksamheten, säkerställa samarbete med 
andra EU-byråer, särskilt med 
Europeiska fonden för förbättring av 
levnads- och arbetsvillkor, Europeiska 
centrumet för utveckling av 
yrkesutbildning och, när så är lämpligt, 
med övriga EU-byråer.

uppgifter föra en nära dialog, särskilt med 
specialiserade organ, såväl offentliga som 
privata, med offentliga myndigheter och 
med arbetstagar- och 
arbetsgivarorganisationer.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Byrån ska, utan att det påverkar 
dess egna mål, samarbeta med andra 
EU-byråer, särskilt med Europeiska 
kemikaliemyndigheten, Europeiska 
fonden för förbättring av levnads- och 
arbetsvillkor och Europeiskt centrum för 
utveckling av yrkesutbildning i syfte att 
säkra samordning och besparingar, 
undvika dubbelarbete och främja 
synergier och komplementaritet i 
verksamheten.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Byrån ska ingå samarbetsavtal 
med andra relevanta EU-byråer för att 
underlätta och främja samarbete.
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Styrelsen ska bestå av 1. Styrelsen ska bestå av

(a) en ledamot som företräder 
regeringen i varje medlemsstat,

(a) en ledamot som företräder 
regeringen i varje medlemsstat,

(b) en ledamot som företräder 
arbetsgivarnas organisationer i varje 
medlemsstat,

(b) en ledamot som företräder 
arbetsgivarnas organisationer i varje 
medlemsstat,

(c) en ledamot som företräder 
arbetstagarnas organisationer i varje 
medlemsstat,

(c) en ledamot som företräder 
arbetstagarnas organisationer i varje 
medlemsstat,

(d) tre ledamöter som företräder 
kommissionen.

(d) två ledamöter som företräder 
kommissionen.

(da) en oberoende ledamot som 
företräder Europaparlamentet.

Alla ledamöter som avses i led a–d ska ha 
rösträtt.

Alla ledamöter som avses i led a–da ska ha 
rösträtt.

Utnämningen ska börja gälla när 
personen i fråga har undertecknat en 
förklaring om att det inte föreligger några 
intressekonflikter.

De ledamöter som avses i leden a, b och c 
ska utses av rådet bland ledamöterna och 
suppleanterna i Rådgivande kommittén för 
arbetsmiljöfrågor.

De ledamöter som avses i leden a, b och c 
ska utses av rådet bland ledamöterna och 
suppleanterna i Rådgivande kommittén för 
arbetsmiljöfrågor.

De ledamöter som avses i led a ska utses på 
förslag av medlemsstaterna.

De ledamöter som avses i led a ska utses på 
förslag av medlemsstaterna.

De ledamöter som avses i lederna b och c 
ska utses på ett förslag från respektive 
grupps talesman i kommittén.

De ledamöter som avses i lederna b och c 
ska utses på ett förslag från respektive 
grupps talesman i kommittén.

Förslagen från de tre grupperna inom 
kommittén ska läggas fram för rådet. 
Förslagen ska också lämnas till 
kommissionen för kännedom.

Förslagen från de tre grupperna inom
kommittén ska läggas fram för rådet. 
Förslagen ska också lämnas till 
kommissionen för kännedom.

Kommissionen ska utse de ledamöter som 
ska företräda den.

Kommissionen och Europaparlamentet 
ska utse de ledamöter som ska företräda 
dem.

En företrädare för Europeiska centrumet 
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för utveckling av yrkesutbildning och en 
företrädare för Eurofound ska ha 
observatörsstatus vid styrelsens möten.

Motivering

I det gemensamma uttalandet från Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 
19 juli 2012 om decentraliserade byråer föreslås möjligheten för parlamentet att utse en 
ledamot till styrelsen.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Styrelsen ska ändra det antagna årliga 
arbetsprogrammet om byrån får någon ny 
uppgift. Styrelsen får till den verkställande 
direktören delegera befogenheten att göra 
icke-väsentliga ändringar i det årliga 
arbetsprogrammet. 

Styrelsen ska ändra det antagna årliga 
arbetsprogrammet om byrån får någon ny 
uppgift. Den ska ha ansvar för att undvika 
överlappningar i programmet med de 
övriga trepartsorganen och för att 
säkerställa att omprioritering av 
verksamhet alltid övervägs som ett fullgott 
alternativ innan den eventuellt anslår 
extra medel. Styrelsen får till den 
verkställande direktören delegera 
befogenheten att göra icke-väsentliga 
ändringar i det årliga arbetsprogrammet.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ja) Samarbete med andra EU-byråer 
och ingående av samarbetsavtal med dem.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det preliminära förslaget till 
budgetberäkning ska baseras på målen 
och de förväntade resultaten enligt det 
årliga programplaneringsdokument som 
avses i artikel 6.1 och ska beakta de 
finansiella medel som behövs för att 
uppnå dessa mål och förväntade resultat, 
i enlighet med principen om 
resultatbaserad budgetering.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska vidarebefordra 
utkastet till beräkning till 
budgetmyndigheten, tillsammans med 
förslaget till unionens allmänna budget.

4. Kommissionen ska vidarebefordra 
utkastet till beräkning till 
budgetmyndigheten, tillsammans med 
förslaget till unionens allmänna budget. 
Kommissionen ska samtidigt skicka detta 
utkast till beräkning till byrån.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De översättningar som krävs för 
byråns arbete ska utföras av 
Översättningscentrum för Europeiska 
unionens organ.

3. De översättningar som krävs för 
byråns arbete ska utföras av 
Översättningscentrum för Europeiska 
unionens organ eller andra 
översättningsleverantörer i enlighet med 
upphandlingsreglerna och inom de 
gränser som fastställs genom relevanta 
finansiella bestämmelser.
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Senast fem år efter den dag som 
avses i artikel 35, och därefter vart femte 
år, ska kommissionen genomföra en 
utvärdering i enlighet med sina riktlinjer, 
för att granska byråns resultat i förhållande 
till dess mål, uppdrag och uppgifter. 
Utvärderingen ska särskilt omfatta 
eventuella behov av att ändra byråns 
uppdrag samt de ekonomiska 
konsekvenserna av sådana ändringar.

1. Senast fem år efter den dag som 
avses i artikel 35, och därefter vart femte 
år, ska kommissionen överlämna en 
utvärdering i enlighet med sina riktlinjer, 
för att granska byråns resultat i förhållande 
till dess mål, uppdrag och uppgifter. 
Utvärderingen ska särskilt omfatta 
eventuella behov av att ändra byråns 
uppdrag samt de ekonomiska 
konsekvenserna av sådana ändringar.
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