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Tegnforklaring 

 * Høringsprocedure 

 *** Godkendelsesprocedure 

 ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) 

 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) 

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det 

Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og om ophævelse af Rådets forordning 

(EF) nr. 2062/94 

(COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD)) 

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2016)0528), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 153, stk. 2, litra a), i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 

forslaget for Parlamentet (C8-0344/2016), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til udtalelse af ... fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 

– der henviser til udtalelse af ... fra Regionsudvalget, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 

udtalelse fra Budgetudvalget (A8-0000/2017), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Siden oprettelsen i 1994 har EU-

OSHA spillet en vigtig rolle ved at støtte 

forbedringen af sundhed og sikkerhed på 

(2) Siden oprettelsen i 1994 har EU-

OSHA i kraft af sin ekspertise spillet en 

vigtig rolle ved at støtte forbedringen af 
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arbejdspladsen i hele Den Europæiske 

Union. I samme periode har 

arbejdsmiljøområdet udviklet sig. På denne 

baggrund er det nødvendigt med visse 

tilpasninger af beskrivelsen af EU-OSHA's 

mål og opgaver i forhold til 

bestemmelserne i forordning (EF) nr. 

2062/94. 

sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen i 

hele Den Europæiske Union. I samme 

periode har arbejdsmiljøområdet udviklet 

sig, herunder på det teknologiske plan, 

navnlig på det digitale område, hvilket 

øger den udfordring, det er at fremme 

høje arbejdsmiljøstandarder. På denne 

baggrund er det nødvendigt med visse 

tilpasninger af beskrivelsen af EU-OSHA's 

mål og opgaver i forhold til 

bestemmelserne i forordning (EF) nr. 

2062/94. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3a) Ophævelsen af forordning (EU) 

2062/94 og dens erstatning med denne 

forordning har til formål at ajourføre EU-

OSHA's mandat og opgaver for bedre at 

afspejle dets nuværende aktiviteter, 

herunder behovet for at være særlig 

opmærksom på mikrovirksomheder, små 

og mellemstore virksomheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Da de tre trepartsorganer (EU-

OSHA, Det Europæiske Center for 

Udvikling af Erhvervsuddannelse 

(Cedefop) og Det Europæiske Institut til 

Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene 

(5) Da de tre trepartsorganer (EU-

OSHA, Det Europæiske Center for 

Udvikling af Erhvervsuddannelse 

(Cedefop) og Det Europæiske Institut til 

Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene 
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(Eurofound)) beskæftiger sig med emner i 

tilknytning til arbejdsmarkedet, 

arbejdsmiljø og erhvervsuddannelse og 

færdigheder, er der behov for tæt 

koordination mellem de tre agenturer, og 

der bør anvendes metoder til at forbedre 

effektivitet og synergi. Når det er relevant, 

bør agenturet desuden bestræbe sig på at 

indgå i et effektivt samarbejde med 

Europa-Kommissionens interne 

forskningskapacitet. 

(Eurofound)) beskæftiger sig med emner i 

tilknytning til arbejdsmarkedet, 

arbejdsmiljø og erhvervsuddannelse og 

færdigheder, er der behov for tæt 

koordination mellem de tre agenturer, 

således at agenturernes arbejde ikke 

overlapper, hvor de har interesseområder 

af ensartet karakter, samtidig med at der 

bør anvendes metoder til at forbedre 

effektivitet og synergi, og al overlapning 

undgås mellem agenturerne samt mellem 

dem og Kommissionen for så vidt angår 

mandater, formål og virksomhed. Når det 

er relevant, bør agenturet desuden bestræbe 

sig på at indgå i et effektivt samarbejde 

med Kommissionens og Europa-

Parlamentets interne forskningskapacitet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra j a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ja) etablere en 

kommunikationsstrategi, som er 

sammenhængende med og relevant for 

Kommissionens og de andre institutioners 

og organers strategier og aktiviteter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Ved udførelsen af sine opgaver skal 

agenturet opretholde en tæt dialog, navnlig 

med specialiserede offentlige eller private 

3. Ved udførelsen af sine opgaver skal 

agenturet opretholde en tæt dialog, navnlig 

med specialiserede offentlige eller private 
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organer, med offentlige myndigheder og 

med arbejdstager- og 

arbejdsgiverorganisationer. Uden at 

agenturet tilsidesætter sine egne mål, sikrer 

det samarbejde med andre EU-agenturer 

med henblik på at undgå overlapninger og 

fremme synergien og komplementariteten i 

deres aktiviteter, navnlig med Det 

Europæiske Institut til Forbedring af Leve- 

og Arbejdsvilkårene, Det Europæiske 

Center for Udvikling af 

Erhvervsuddannelse og, hvor det er 

relevant, med andre EU-agenturer. 

organer, med offentlige myndigheder og 

med arbejdstager- og 

arbejdsgiverorganisationer. Uden at 

agenturet tilsidesætter sine egne mål, sikrer 

det samarbejde med andre EU-agenturer 

med henblik på at undgå overlapninger og 

fremme synergien og komplementariteten i 

deres aktiviteter, herunder muligheden af 

at arbejde sammen, navnlig med Det 

Europæiske Institut til Forbedring af Leve- 

og Arbejdsvilkårene, Det Europæiske 

Center for Udvikling af 

Erhvervsuddannelse og, hvor det er 

relevant, med andre EU-agenturer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De medlemmer, der er omhandlet i litra a), 

b) og c), udnævnes af Rådet blandt 

medlemmerne af og suppleanterne til Det 

Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og 

Sundhed på Arbejdspladsen.  

De medlemmer, der er omhandlet i litra a), 

b) og c), udnævnes af Rådet blandt 

medlemmerne af og suppleanterne til Det 

Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og 

Sundhed på Arbejdspladsen på grundlag 

af lister over kandidater, som forelægges 

af henholdsvis medlemsstaterne og de 

europæiske arbejdsgiver- og 

arbejdstagerorganisationer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De medlemmer, der er omhandlet i litra 

a), udnævnes på forslag af 

udgår 
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medlemsstaterne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De medlemmer, der er omhandlet i litra b) 

og c), udnævnes på forslag af de 

respektive gruppers talsmænd i udvalget. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Forslagene fra de tre grupper i udvalget 

forelægges Rådet; forslagene sendes også 

til Kommissionen til orientering. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 7 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 En repræsentant for Cedefop og en 

repræsentant for Eurofound skal have 

observatørstatus på bestyrelsens møder 

med henblik på at forbedre effektiviteten i 

de tre trepartsagenturer og synergien 

mellem dem og for at undgå overlap i 
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deres aktiviteter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemmer og deres suppleanter 

udpeges for fire år. Denne periode kan 

forlænges. Ved mandatperiodens udløb 

eller ved fratræden fortsætter 

medlemmerne med at varetage deres hverv, 

indtil deres mandat fornyes, eller de afløses 

af andre. 

4. Medlemmer og deres suppleanter 

udpeges for fire år. Denne periode kan 

fornyes. Ved mandatperiodens udløb eller 

ved fratræden fortsætter medlemmerne 

med at varetage deres hverv, indtil deres 

mandat fornyes, eller de afløses af andre. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) vedtage regler for forebyggelse og 

håndtering af interessekonflikter, der 

gælder for medlemmerne og uafhængige 

eksperter 

f) vedtage regler for forebyggelse og 

håndtering af interessekonflikter, der 

gælder for medlemmerne og uafhængige 

eksperter, herunder foranstaltninger til 

påvisning af potentielle risici på et tidligt 

stadium; 

Or. en 

 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Det årlige arbejdsprogram skal 

indeholde detaljerede mål og forventede 

resultater, herunder resultatindikatorer. Det 

skal også indeholde en beskrivelse af de 

foranstaltninger, der skal finansieres, og 

oplysninger om de finansielle ressourcer og 

personaleressourcer, der afsættes til hver 

foranstaltning, i overensstemmelse med 

principperne om aktivitetsbaseret 

budgetlægning og -forvaltning. Det årlige 

arbejdsprogram skal være i 

overensstemmelse med det i stk. 5 nævnte 

flerårige arbejdsprogram. Det skal klart 

anføres i programmet, hvilke opgaver der 

er blevet tilføjet, ændret eller slettet i 

forhold til det foregående finansår. Den 

årlige eller flerårige programmering skal 

indeholde strategien for forbindelser med 

tredjelande og internationale 

organisationer, jf. artikel 30, og de 

foranstaltninger, der er knyttet til denne 

strategi. 

3. Det årlige arbejdsprogram skal 

indeholde detaljerede mål og forventede 

resultater, herunder resultatindikatorer 

samt aktiviteter og programmer, der skal 

underkastes forudgående eller 

efterfølgende evaluering. Det skal også 

indeholde en beskrivelse af de 

foranstaltninger, der skal finansieres, og 

oplysninger om de finansielle ressourcer og 

personaleressourcer, der afsættes til hver 

foranstaltning, i overensstemmelse med 

principperne om aktivitetsbaseret 

budgetlægning og -forvaltning. Det årlige 

arbejdsprogram skal være i 

overensstemmelse med det i stk. 5 nævnte 

flerårige arbejdsprogram. Det skal klart 

anføres i programmet, hvilke opgaver der 

er blevet tilføjet, ændret eller slettet i 

forhold til det foregående finansår. Den 

årlige eller flerårige programmering skal 

indeholde strategien for forbindelser med 

tredjelande og internationale 

organisationer, jf. artikel 30, og de 

foranstaltninger, der er knyttet til denne 

strategi. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Agenturet skal på sin hjemmeside 

offentliggøre oplysninger om bestyrelsens 

møder på en rettidig og gennemsigtig 

måde. 

Or. en 

 



 

PE599.596v01-00 12/17 PR\1116418DA.docx 

DA 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Forretningsudvalgsmedlemmerne 

udpeges for to år. Denne periode kan 

forlænges. Mandatperioden for 

forretningsudvalgets medlemmer udløber, 

når deres medlemskab af bestyrelsen 

ophører. 

5. Forretningsudvalgsmedlemmerne 

udpeges for to år. Denne periode kan 

fornyes. Mandatperioden for 

forretningsudvalgets medlemmer udløber, 

når deres medlemskab af bestyrelsen 

ophører. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Forretningsudvalget mødes mindst 

tre gange om året. Det træder desuden 

sammen på formandens initiativ eller efter 

anmodning fra sine medlemmer. 

6. Forretningsudvalget mødes mindst 

tre gange om året. Det skal rapportere om 

indholdet af drøftelserne til medlemmerne 

af bestyrelsen på en rettidig og 

gennemsigtig måde. Det træder desuden 

sammen på formandens initiativ eller efter 

anmodning fra sine medlemmer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 5 – litra e a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) at indføre et effektivt 

overvågningssystem til at muliggøre 

gennemførelsen af regelmæssig 

evaluering som omhandlet i artikel 28 og 

et rapporteringssystem til at sammenfatte 
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resultaterne af denne vurdering 

Or. en 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 5 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) at udarbejde en handlingsplan som 

opfølgning på konklusionerne i interne 

eller eksterne revisionsrapporter og 

evalueringer samt undersøgelser fra Det 

Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 

Svig (OLAF) og aflægge statusrapport to 

gange om året til Kommissionen og 

regelmæssigt til bestyrelsen og 

forretningsudvalget 

f) at udarbejde en handlingsplan som 

opfølgning på konklusionerne i interne 

eller eksterne revisionsrapporter og de i 

artikel 28 omhandlede evalueringer samt 

undersøgelser fra Det Europæiske Kontor 

for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og 

aflægge statusrapport to gange om året til 

Kommissionen og regelmæssigt til 

bestyrelsen og forretningsudvalget 

Or. en 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 14 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen sender udkastet til 

overslag til budgetmyndigheden sammen 

med forslaget til Den Europæiske Unions 

almindelige budget. 

4. Kommissionen sender udkastet til 

overslag til budgetmyndigheden sammen 

med forslaget til Den Europæiske Unions 

almindelige budget. Kommissionen sender 

samtidig disse udkast til overslag til 

agenturet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kommissionens regnskabsfører sender 

senest den 31. marts i det følgende 

regnskabsår agenturets foreløbige 

årsregnskab konsolideret med 

Kommissionens årsregnskab til 

Revisionsretten. 

Kommissionens regnskabsfører sender 

senest den 31. marts i det følgende 

regnskabsår agenturets foreløbige 

årsregnskab konsolideret med 

Kommissionens årsregnskab til Den 

Europæiske Revisionsret. 

Or. en 

Begrundelse 

For at sikre overensstemmelse med andre agenturforslag og andre henvisninger i denne tekst. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Ved modtagelsen af 

Revisionsrettens bemærkninger om 

agenturets foreløbige årsregnskab opstiller 

den administrerende direktør, i henhold til 

finansforordningens artikel 148, på eget 

ansvar agenturets endelige årsregnskab og 

sender det til bestyrelsen med henblik på 

udtalelse. 

3. Ved modtagelsen af Den 

Europæiske Revisionsrets bemærkninger 

om agenturets foreløbige årsregnskab 

opstiller den administrerende direktør, i 

henhold til finansforordningens artikel 148, 

på eget ansvar agenturets endelige 

årsregnskab og sender det til bestyrelsen 

med henblik på udtalelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. -1 (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 - 1. Agenturet handler med en høj 

grad af gennemsigtighed. 

Or. en 
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Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. -1 (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 - 1. I overensstemmelse med artikel 30, 

stk. 4, i forordning (EU, Euratom) nr. 

966/20121a skal agenturet foretage 

forudgående og efterfølgende 

evalueringer af de af organisationens 

aktiviteter, der giver anledning til store 

udgifter, og de af dem, der er medtaget i 

det årlige arbejdsprogram. 

 ____________________ 

 1aEuropa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 

af 25. oktober 2012 om de finansielle 

regler vedrørende Unionens almindelige 

budget og om ophævelse af Rådets 

forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 

(EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1). 

Or. en 
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BEGRUNDELSE 

I. EU-OSHA 

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) har til formål at gøre de europæiske 

arbejdspladser sikrere, sundere og mere produktive. Det er med til at fremme en kultur af 

risikoforebyggelse og deler viden og god praksis vedrørende sundhed og sikkerhed. Agenturet 

arbejder side om side med regeringerne, arbejdsgivernes og arbejdstagernes organisationer, 

EU-organer og netværk og private virksomheder. 

Da EU-OSHA blev oprettet med vedtagelsen af forordningen om dets oprettelse i 1994, var 

det med det formål at give EU-organerne, medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter og de 

berørte kredse alle relevante tekniske, videnskabelige og økonomiske oplysninger vedrørende 

arbejdsmiljø. Denne oprettelsesforordning er siden blevet ændret flere gange, senest i 2005. 

I beskrivelsen af agenturets arbejdsopgaver erklæres det, at "vi udvikler, indsamler og leverer 

pålidelige og relevante oplysninger, analyser og redskaber med henblik på at give større 

viden, lave oplysningsarbejde og udveksle oplysninger vedrørende arbejdsmiljø og god 

praksis, som imødekommer behovene hos dem, der beskæftiger sig med arbejdsmiljø". Der er 

også formuleret et overordnet mål for den indeværende periode: "At blive anerkendt som 

spydspids i indsatsen for at fremme sunde og sikre arbejdspladser i Europa baseret på 

trepartssamarbejde, inddragelse og udvikling af en arbejdsmiljøorienteret 

risikoforebyggelseskultur med henblik på at sikre en intelligent, bæredygtig, produktiv og 

inklusiv økonomi." 

Kommissionens forslag opretholder EU-OSHA's trepartsstruktur, afspejlet i dets mål og 

sammensætningen af dets bestyrelse. Denne tilgang nyder opbakning fra interessenternes side. 

Ordføreren er enig i, at agenturets trepartsstruktur er afgørende for, at det kan være 

velinformeret om situationen i alle medlemsstater. Den giver også agenturet mulighed for at 

udveksle god praksis og nå ud til arbejdstagere i hele Europa på en målrettet måde. 

II. Fælles erklæring om decentraliserede agenturer 

Den 19. juli 2012 undertegnede Parlamentet, Rådet og Kommissionen en fælles erklæring, 

som indeholdt en fælles tilgang, der ganske vist ikke er juridisk bindende, men som vil blive 

taget i betragtning i forbindelse med fremtidige beslutninger om decentraliserede agenturer. 

Kommissionens forslag har til formål at tilpasse EU-OSHA's oprettelsesforordning til 

forskellige punkter i denne fælles tilgang. 

Ordføreren for EU-OSHA samarbejder med ordførerne for Cedefop (det organ, der 

beskæftiger sig med erhvervsuddannelse) og Eurofound (instituttet til forbedring af leve- og 

arbejdsvilkårene) med henblik på at sikre, at de tre forordninger fuldt ud afspejler 

principperne i den fælles erklæring samt andre udviklinger, der allerede er blevet indarbejdet i 

de regler, der gælder for visse andre EU-agenturer. 

Kommissionen er i øjeblikket i gang med at foretage en tværgående evaluering for at vurdere 

agenturets mål, mandater, ledelse og opgaver, også set i forhold til andre agenturer, der er 

aktive på området for arbejdsmarkedet, arbejdsvilkår, erhvervsuddannelse og færdigheder. Af 
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denne grund sigter dette udkast til betænkning ikke mod at ændre de i artikel 2 nævnte 

opgaver. 

Sådanne ændringer kan overvejes, når resultaterne af evalueringen er kendt. Det vil dog være 

vigtigt at sikre, at sådanne eventuelle ændringer ikke griber ind i det nuværende arbejde, som 

OSHA allerede har iværksat. 

III. Forslag til ændringer 

Kommissionens forslag afspejler allerede nogle vigtige punkter, der er behandlet i den fælles 

erklæring og fælles tilgang. Dette omfatter: 

 bestyrelsens sammensætning 

 et forretningsudvalg, som erstatter det eksisterende præsidium med henblik på at 

hjælpe med at forberede og følge op på bestyrelsens afgørelser samt træffe visse 

uopsættelige og foreløbige afgørelser 

 EU-OSHA's forbindelser til EU's øvrige organer, navnlig Cedefop og Eurofound 

 foranstaltninger til bekæmpelse af svig eller potentielle interessekonflikter; og 

 evalueringen af programmer og udgifter. 

De foreslåede ændringer har til formål at styrke og præcisere nogle af disse spørgsmål, idet 

der lægges særlig vægt på behovet for at undgå overlapninger mellem agenturer. 

Dette er særlig vigtigt i betragtning af den samlede pres på de offentlige udgifter og behovet 

for at forsikre borgerne om, at deres skattepenge bliver brugt på den mest 

omkostningseffektive måde. 

Ud over at undersøge eventuelle overlapninger i agenturernes aktiviteter er et effektivt 

program af ex ante- og ex post-evaluering, der er integreret i den årlige budgetprocedure og 

planlægningsproces, sammen med en effektiv anvendelse af resultatindikatorer lige så vigtigt 

for at skabe størst mulig effektivitet. 

Nogle ændringsforslag understreger behovet for effektiv kommunikation og gennemsigtighed 

ved at drage fuld fordel af de moderne kommunikationsmidler. Dette er vigtigt, hvis EU-

OSHA's arbejde skal nå ud til det maksimale antal potentielle modtagere, herunder 

mikrovirksomheder og små virksomheder og deres ansatte. 

Andre ændringsforslag søger at fremme en effektiv kommunikation mellem de forskellige 

niveauer af beslutningstagningen, navnlig forretningsudvalget og bestyrelsen, og med de 

berørte parter. 

IV. Konklusion 

Den nuværende revision af forordningen om oprettelse af EU-OSHA udgør sammen med 

forordningerne om Cedefop og Eurofound, som samtidig er ved at blive opdateret, en vigtig, 

men begrænset reform. Den giver mulighed for at strømline aspekter af agenturets 

organisation og styrke vigtige principper såsom evaluering, gennemsigtighed og 

omkostningseffektivitet. Ordføreren har forsøgt at forfølge disse mål, men samtidig undgå 

unødvendige ændringer med tanke på det arbejde, EU-OSHA allerede udfører med henblik på 

at sikre de højeste mulige arbejdsmiljøstandarder. 


