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(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2051/2004

z dnia 25 października 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 337/75 ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształ-
cenia Zawodowego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 308,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego (2),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego
1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju
Kształcenia Zawodowego (3) zawiera postanowienia doty-
czące organizacji Centrum, a zwłaszcza jego zarządu.
Przepisy te zmieniano kilka razy po każdym przystą-
pieniu nowych Państw Członkowskich, gdy do zarządu
należało dołączyć nowych członków.

(2) Ocena zewnętrzna Europejskiego Centrum Rozwoju
Kształcenia Zawodowego (dalej zwanego
„Centrum”) została przeprowadzona w 2001 r. Odpo-
wiedź Komisji i plan działania uzgodniony przez zarząd
na podstawie tej odpowiedzi podkreśla potrzebę dosto-
sowania przepisów rozporządzenia (EWG) nr 337/75 w
celu utrzymania sprawności i skuteczności Centrum i
jego struktur zarządzania.

(3) Parlament Europejski wezwał Komisję do sprawdzenia
składu i metod pracy zarządów agencji i przedstawienia
odpowiednich wniosków.

(4) Wspólna opinia na temat przyszłego zarządzania i funk-
cjonowania zarządów Europejskiej Agencji na Rzecz
Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa w Miejscu Pracy,
Centrum oraz Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy
Warunków Pracy i Życia została przedstawiona Komisji
przez ich zarządy lub rady administracyjne.

(5) Trójstronne zarządzanie Europejską Agencją Bezpieczeń-
stwa i Higieny Pracy, Centrum oraz Europejską Fundacją
na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy przez przed-
stawicieli rządów, organizacji pracowniczych i organizacji
pracodawców jest niezbędne dla skutecznej działalności
tych organów.

(6) Uczestnictwo partnerów społecznych w zarządzaniu tymi
trzema organami Wspólnoty tworzy specyficzną sytuację,
która wymaga, aby działali zgodnie ze wspólnymi regu-
łami.

(7) Istnienie w obrębie trójstronnego zarządu trzech grup
wywodzących się z rządów, grona pracodawców
i pracowników oraz wyznaczenie koordynatora dla
grup pracodawców i pracowników okazało się
niezbędne. Układ ten powinien zostać więc sformalizo-
wany i rozszerzony na grupę rządową.

(8) Utrzymanie zasady trójstronnej reprezentacji z każdego
Państwa Członkowskiego zapewnia zaangażowanie
wszystkich głównych uczestników oraz uwzględnienie
różnorodności systemów i sposobów podejścia, charak-
teryzujących zagadnienia związane z kształceniem zawo-
dowym.

(9) Konieczne jest przewidywanie skutków praktycznych dla
Centrum, jakie niesie nadchodzące rozszerzenie Unii.
Skład i działanie zarządu Centrum należy dostosować
tak, aby uwzględnić przystąpienie nowych Państw Człon-
kowskich.

(10) Biuro, o którym mowa w regulaminie zarządu, musi być
wzmocnione w celu zapewnienia ciągłości funkcjono-
wania Centrum i sprawności w podejmowaniu przez
nie decyzji. Skład biura powinien nadal odzwierciedlać
trójstronną strukturę zarządu.

PL1.12.2004 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 355/1

(1) Opinia wydana dnia 31 marca 2004 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. C 112 z 30.4.2004, str. 53.
(3) Dz.U. L 39 z 13.2.1975, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione

rozporządzeniem (WE) nr 1655/2003 ( Dz.U. L 245 z 29.9.2003,
str. 41).



(11) Zgodnie z art. 3 Traktatu, Wspólnota powinna zmierzać
do wyeliminowania nierówności i propagowania
równości między mężczyznami i kobietami we wszyst-
kich swoich działaniach. Jest więc właściwym umożli-
wianie zrównoważonej reprezentacji mężczyzn i kobiet
w składzie rady zarządzającej i biura.

(12) W związku z tym rozporządzenie (EWG) nr 337/75
winno być odpowiednio zmienione.

(13) W celu przyjęcia niniejszego rozporządzenia Traktat nie
przewiduje innych kompetencji niż określone w art. 308,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 337/75 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) W art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W celu realizacji swych zadań, Centrum nawiązuje
odpowiednie kontakty, w szczególności z wyspecjalizowa-
nymi instytucjami zarówno państwowymi, jak i prywatnymi,
krajowymi i międzynarodowymi, z administracją publiczną
i instytucjami edukacyjnymi, jak również z organizacjami
pracowników i pracodawców. W szczególności, Centrum
zapewnia odpowiednią współpracę z Europejską Fundacją
Szkoleń, bez uszczerbku dla jego własnych celów.”.

2. Artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

1. W skład Centrum wchodzi:

a) rada zarządzająca;

b) biuro;

c) dyrektor.

2. W skład rady zarządzającej wchodzą:

a) jeden członek reprezentujący rząd każdego Państwa
Członkowskiego;

b) jeden członek reprezentujący organizacje pracodawców
z każdego Państwa Członkowskiego;

c) jeden członek reprezentujący organizacje pracownicze
z każdego Państwa Członkowskiego;

d) trzech członków reprezentujących Komisję.

Członkowie, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), miano-
wani są przez Radę na podstawie list kandydatów przedło-
żonych przez Państwa Członkowskie, organizacje praco-
dawców i organizacje pracownicze.

Komisja sama mianuje swoich przedstawicieli.

Lista członków rady zarządzającej zostanie opublikowana
przez Radę w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i na
stronie internetowej Centrum.

3. Kadencja członków zarządu wynosi trzy lata. Może być
ona odnowiona. Po upływie ich kadencji lub w wypadku ich
dymisji, członkowie pełnią swoje funkcje do czasu ponow-
nego mianowania lub ich zastąpienia.

4. Rada zarządzająca wybiera przewodniczącego
i trzech wiceprzewodniczących spośród trzech grup, o
których mowa w ust. 5 oraz z Komisji, na okres dwóch
lat, z możliwością przedłużenia.

5. Wewnątrz rady zarządzającej przedstawiciele rządów,
organizacji pracodawców i organizacji pracowniczych
stanowią odrębne grupy. Każda grupa wyznacza koordyna-
tora. Koordynatorzy grup pracowników i pracodawców są
przedstawicielami swoich organizacji na szczeblu europej-
skim i uczestniczą w posiedzeniach zarządu bez prawa
głosu.

6. Przewodniczący zwołuje posiedzenie rady zarządzającej
raz w roku. Przewodniczący zwołuje dodatkowe posiedzenia
na wniosek przynajmniej jednej trzeciej członków rady
zarządzającej.

7. Decyzje rady zarządzającej są podejmowane
bezwzględną większością głosów.

8. Rada zarządzająca powołuje biuro. W skład biura
wchodzi przewodniczący i trzech wiceprzewodniczących
rady zarządzającej, jeden koordynator z każdej grupy,
o której mowa w ust. 5, oraz jeszcze jeden przedstawiciel
służb Komisji.

9. Państwa Członkowskie, organizacje, o których mowa
w ust. 2, Rada, Komisja i rada zarządzająca dołożą starań,
każde w zakresie swoich kompetencji, w celu zapewnienia
zrównoważonej reprezentacji mężczyzn i kobiet wśród
kandydatów oraz osób mianowanych na stanowiska,
o których mowa w ust. 2, w wyborach, o których
mowa w ust. 4 i wśród osób mianowanych na stanowiska,
o którym mowa w ust. 8.
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10. Bez uszczerbku dla obowiązków dyrektora wyszcze-
gólnionych w art. 7 i 8, biuro, zgodnie z upoważnieniem
rady zarządzającej, monitoruje wykonywanie decyzji zarządu
i podejmuje wszelkie działania niezbędne w zarządzaniu
Centrum między posiedzeniami rady zarządzającej, z wyjąt-
kiem działań wymienionych w art. 6 ust. 1, art. 8 ust. 1 i
art. 11 ust. 1.

11. O całorocznym planie zebrań biura decyduje zarząd.
Przewodniczący zwołuje dodatkowe zebrania biura na
wniosek jego członków.

12. Biuro podejmuje decyzje na podstawie konsensu.
Jeżeli nie uda się osiągnąć konsensu, biuro przekazuje
sprawę do rady zarządzającej w celu podjęcia decyzji.”.

3) W art. 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Dyrektor jest odpowiedzialny za zarządzanie Centrum
i wykonuje decyzje rady zarządzającej i biura. Jest on
prawnym przedstawicielem Centrum.

2. Dyrektor przygotowuje i organizuje pracę rady zarzą-
dzającej i biura oraz zapewnia obsługę sekretariatu podczas
zebrań.”.

4) W art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na podstawie projektu przedłożonego przez dyrek-
tora, rada zarządzająca, w porozumieniu ze służbami
Komisji, przyjmuje priorytety średnioterminowe oraz roczny
program pracy. Program uwzględnia priorytetowe potrzeby
wskazane przez instytucje wspólnotowe.”.

5) Za każdym razem, gdy w artykułach pojawia się termin
„zarząd”, zastępuje go termin „rada zarządzająca”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 25 października 2004 r.

W imieniu Rady
R. VERDONK

Przewodniczący
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