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Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely  

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus.  

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 

työturvallisuus- ja työterveysviraston (EU-OSHA) perustamisesta ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 2062/94 kumoamisesta 

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

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2016)0528), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan ja 153 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut 

ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0344/2016), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon, 

– ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä 

budjettivaliokunnan lausunnon (A8-0000/2017), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

korvaa ehdotuksensa toisella taikka muuttaa tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Perustamisvuodestaan 1994 lähtien 

EU-OSHAlla on ollut merkittävä rooli 

(2) Perustamisvuodestaan 1994 lähtien 

EU-OSHAlla on asiantuntemuksensa 
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työterveyden ja -turvallisuuden 

parantamisen tukemisessa kaikkialla 

Euroopan unionissa. Samaan aikaan 

työterveyden ja -turvallisuuden alalla on 

tapahtunut kehitystä. Tästä syystä EU-

OSHAn tavoitteiden ja tehtävien 

kuvaukseen on tehtävä joitakin muutoksia 

neuvoston asetukseen (EY) N:o 2062/94 

sisältyviin säännöksiin verrattuna. 

ansiosta ollut merkittävä rooli 

työterveyden ja -turvallisuuden 

parantamisen tukemisessa kaikkialla 

Euroopan unionissa. Samaan aikaan 

työterveyden ja -turvallisuuden alalla on 

tapahtunut kehitystä, mukaan lukien 

tekninen kehitys erityisesti digitaalisella 

alalla, mikä lisää painetta korkeiden 

työterveys- ja turvallisuusnormien 

edistämiseksi. Tästä syystä EU-OSHAn 

tavoitteiden ja tehtävien kuvaukseen on 

tehtävä joitakin muutoksia neuvoston 

asetukseen (EY) N:o 2062/94 sisältyviin 

säännöksiin verrattuna. 

Or. en 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (3 a) Asetuksen (EY) N:o 2062/94 

kumoamisella ja sen korvaamisella tällä 

asetuksella pyritään päivittämään EU-

OSHAn toimeksiantoa ja tehtäviä, jotta ne 

vastaisivat paremmin sen nykyistä 

toimintaa, muun muassa tarvetta 

kiinnittää enemmän huomiota mikro- ja 

pk-yrityksiin. 

Or. en 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Koska kaikki kolme nk. 

kolmikantaista virastoa eli EU-OSHA, 

Euroopan ammatillisen koulutuksen 

(5) Koska kaikki kolme nk. 

kolmikantaista virastoa eli EU-OSHA, 

Euroopan ammatillisen koulutuksen 
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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 

olisi tapauksen mukaan pyrittävä 

tehokkaaseen yhteistyöhön Euroopan 

komission sisäisten tutkimusresurssien 

kanssa. 

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, jotta 

virastojen työ ei olisi päällekkäistä 

samankaltaisilla toiminta-aloilla, ja 

toisaalta olisi hyödynnettävä tehokkuutta 

ja synergiaa vahvistavia toimintatapoja 

sekä vältettävä virastojen keskinäistä sekä 

niiden ja komission välistä 

toimeksiantojen, tavoitteiden ja toiminnan 

päällekkäisyyttä. Lisäksi viraston olisi 

tapauksen mukaan pyrittävä tehokkaaseen 

yhteistyöhön komission ja Euroopan 

parlamentin sisäisten tutkimusresurssien 

kanssa. 

Or. en 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 j a) laatia viestintästrategia, joka on 

johdonmukainen ja 

tarkoituksenmukainen komission sekä 

muiden toimielinten ja virastojen 

strategioihin ja toimiin verrattuna. 

Or. en 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Tehtäviensä hoitamisessa virasto 3. Tehtäviensä hoitamisessa virasto 
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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. 

käy tiivistä vuoropuhelua etenkin sekä 

julkisten että yksityisten 

asiantuntijaelinten, viranomaisten ja 

työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kanssa. 

Virasto varmistaa yhteistyön muiden 

Euroopan unionin virastojen kanssa sekä 

mahdollisuuden toimia yhteistyössä, 

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. 

Or. en 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

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 

jäsenvaltioiden ja Euroopan tason 

työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen 

toimittamien ehdokasluetteloiden 

pohjalta. 

Or. en 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Edellä a alakohdassa tarkoitetut jäsenet 

nimitetään jäsenvaltioiden ehdotuksen 

Poistetaan. 
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perusteella. 

Or. en 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 5 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Edellä b ja c alakohdassa tarkoitetut 

jäsenet nimitetään kyseisiä ryhmiä 

komiteassa edustavien edustajien 

ehdotuksen perusteella. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Ehdotukset komitean kolmelta ryhmältä 

on toimitettava neuvostolle; ehdotukset on 

myös toimitettava komissiolle tiedoksi. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Cedefopin edustajalla ja Eurofoundin 

edustajalla on tarkkailijan asema 

hallintoneuvoston kokouksissa kolmen 

kolmikantaisen viraston tehokkuuden ja 

niiden välisten synergioiden lisäämiseksi 



 

PE599.596v01-00 10/17 PR\1116418FI.docx 

FI 

ja niiden toiminnan päällekkäisyyksien 

välttämiseksi. 

Or. en 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenten ja heidän varajäsentensä 

toimikausi on neljä vuotta. Toimikausi 

voidaan uusia. Jos jäsenen toimikausi 

päättyy tai jäsen eroaa tai erotetaan, hän 

jatkaa tehtävässään, kunnes hänet on 

nimitetty uudeksi toimikaudeksi tai hänen 

tilalleen on nimitetty uusi jäsen. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.)   

Or. en 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

f) hyväksyy jäsentensä ja 

riippumattomien asiantuntijoiden 

eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa 

koskevat säännöt; 

f) hyväksyy jäsentensä ja 

riippumattomien asiantuntijoiden 

eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa 

koskevat säännöt, mukaan lukien 

toimenpiteet mahdollisten riskien 

havaitsemiseksi varhaisessa vaiheessa; 

Or. en 

 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

3. Vuotuisessa työohjelmassa on 

esitettävä yksityiskohtaiset tavoitteet ja 

odotetut tulokset, suoritusindikaattorit 

mukaan lukien. Siinä on myös esitettävä 

kuvaus rahoitettavista toimista ja 

mainittava kuhunkin toimeen osoitetut 

taloudelliset ja henkilöstöresurssit 

toimintoperusteisen budjetoinnin ja 

hallinnoinnin periaatteiden mukaisesti. 

Vuotuisen työohjelman on oltava 

yhdenmukainen 5 kohdassa tarkoitetun 

monivuotisen työohjelman kanssa. Siinä on 

selkeästi ilmoitettava, mitä tehtäviä on 

lisätty, muutettu tai poistettu edelliseen 

varainhoitovuoteen verrattuna. Vuotuisessa 

ja/tai monivuotisessa ohjelmassa on 

esitettävä strategia suhteiden 

järjestämiseksi 30 artiklassa tarkoitettuihin 

kolmansiin maihin tai kansainvälisiin 

järjestöihin sekä tähän strategiaan liittyvät 

toimet. 

3. Vuotuisessa työohjelmassa on 

esitettävä yksityiskohtaiset tavoitteet ja 

odotetut tulokset, suoritusindikaattorit 

mukaan lukien, sekä toimet ja ohjelmat, 

joista on tehtävä ennakko- ja 

jälkiarvioinnit. Siinä on myös esitettävä 

kuvaus rahoitettavista toimista ja 

mainittava kuhunkin toimeen osoitetut 

taloudelliset ja henkilöstöresurssit 

toimintoperusteisen budjetoinnin ja 

hallinnoinnin periaatteiden mukaisesti. 

Vuotuisen työohjelman on oltava 

yhdenmukainen 5 kohdassa tarkoitetun 

monivuotisen työohjelman kanssa. Siinä on 

selkeästi ilmoitettava, mitä tehtäviä on 

lisätty, muutettu tai poistettu edelliseen 

varainhoitovuoteen verrattuna. Vuotuisessa 

ja/tai monivuotisessa ohjelmassa on 

esitettävä strategia suhteiden 

järjestämiseksi 30 artiklassa tarkoitettuihin 

kolmansiin maihin tai kansainvälisiin 

järjestöihin sekä tähän strategiaan liittyvät 

toimet. 

Or. en 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Virasto julkaisee 

verkkosivustollaan tietoja 

hallintoneuvoston kokouksista hyvissä 

ajoin ja avoimesti. 

Or. en 
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Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Johtokunnan jäsenten toimikausi on 

kaksi vuotta. Toimikausi voidaan uusia. 

Johtokunnan jäsenten toimikausi päättyy, 

kun heidän jäsenyytensä 

hallintoneuvostossa päättyy. 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 

versioon.)   

Or. en 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Johtokunta kokoontuu vähintään 

kolme kertaa vuodessa. Lisäksi se 

kokoontuu puheenjohtajansa aloitteesta tai 

jäsentensä pyynnöstä. 

6. Johtokunta kokoontuu vähintään 

kolme kertaa vuodessa. Se toimittaa tiedot 

keskustelujen sisällöstä hallintoneuvoston 

jäsenille hyvissä ajoin ja avoimesti. 

Lisäksi se kokoontuu puheenjohtajansa 

aloitteesta tai jäsentensä pyynnöstä. 

Or. en 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 5 kohta – e a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 e a) ottaa käyttöön tehokas 

seurantajärjestelmä, jonka avulla voidaan 

suorittaa 28 artiklassa tarkoitettu 

säännöllinen arviointi, sekä 

raportointijärjestelmä, jolla annetaan 

tiivistelmä tämän arvioinnin tuloksista; 
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Or. en 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 5 kohta – f alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

f) toimintasuunnitelman laatiminen 

sisäisen tai ulkoisen tarkastuksen raportteja 

ja arviointeja koskeviin päätelmiin sekä 

Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) 

tutkimuksiin perustuvia jatkotoimia varten 

ja raportoiminen suunnitelman 

edistymisestä kahdesti vuodessa 

komissiolle ja säännöllisesti 

hallintoneuvostolle ja johtokunnalle; 

f) toimintasuunnitelman laatiminen 

sisäisen tai ulkoisen tarkastuksen raportteja 

ja 28 artiklassa tarkoitettuja arviointeja 

koskeviin päätelmiin sekä Euroopan 

petostentorjuntaviraston (OLAF) 

tutkimuksiin perustuvia jatkotoimia varten 

ja raportoiminen suunnitelman 

edistymisestä kahdesti vuodessa 

komissiolle ja säännöllisesti 

hallintoneuvostolle ja johtokunnalle; 

Or. en 

 

Tarkistus  19 

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. Komissio toimittaa 

ennakkoarvion samanaikaisesti virastolle. 

Or. en 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Komission tilinpitäjä toimittaa viraston 

alustavan tilinpäätöksen konsolidoituna 

komission tilinpäätökseen 

tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään 

varainhoitovuoden päättymistä seuraavan 

maaliskuun 31 päivänä. 

Komission tilinpitäjä toimittaa viraston 

alustavan tilinpäätöksen konsolidoituna 

komission tilinpäätökseen Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään 

varainhoitovuoden päättymistä seuraavan 

maaliskuun 31 päivänä. 

Or. en 

Perustelu 

Tekstin on oltava johdonmukainen muiden virastoja koskevien ehdotusten ja tämän tekstin 

muiden viitteiden kanssa. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

16 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Saatuaan 

tilintarkastustuomioistuimelta 

varainhoitoasetuksen 148 artiklassa 

tarkoitetut huomautukset viraston 

alustavasta tilinpäätöksestä pääjohtaja laatii 

viraston lopullisen tilinpäätöksen, josta hän 

vastaa, ja toimittaa sen johtokunnalle 

lausuntoa varten. 

3. Saatuaan Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimelta 

varainhoitoasetuksen 148 artiklassa 

tarkoitetut huomautukset viraston 

alustavasta tilinpäätöksestä pääjohtaja laatii 

viraston lopullisen tilinpäätöksen, josta hän 

vastaa, ja toimittaa sen johtokunnalle 

lausuntoa varten. 

Or. en 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

24 artikla – -1 kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 - 1. Viraston toiminnan on oltava 

erittäin avointa. 
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Or. en 

 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

28 artikla – -1 kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 - 1. Viraston on suoritettava asetuksen 

(EU, Euratom) N:o 966/20121 a 

30 artiklan 4 kohdan mukaisesti ennakko- 

ja jälkiarviointeja niistä toimistaan, joista 

aiheutuu huomattavia menoja, sekä 

niistä, jotka sisältyvät vuotuiseen 

työohjelmaan. 

 ____________________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, 

annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, 

unionin yleiseen talousarvioon 

sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 

neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 

1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 

26.10.2012, s. 1). 

Or. en 
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PERUSTELUT 

 

I. EU-OSHA 

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) tavoitteena on tehdä 

eurooppalaisista työpaikoista entistä turvallisempia, terveellisempiä ja tuottavampia. Se 

edistää riskien ehkäisyn kulttuuria ja jakaa työterveyttä ja -turvallisuutta koskevaa tietoa ja 

parhaita käytäntöjä. Virasto toimii yhteistyössä hallitusten, työntekijöiden ja työnantajien 

järjestöjen, unionin toimielinten ja verkostojen sekä yksityisten yritysten kanssa. 

Kun EU-OSHA perustettiin sen perustamisasetuksen hyväksymisellä vuonna 1994, 

tarkoituksena oli antaa unionin elimille, jäsenvaltioille, työmarkkinaosapuolille ja muille alan 

toimijoille hyödyllisiä teknisiä, tieteellisiä ja taloudellisia tietoja työturvallisuudesta ja 

-terveydestä. Perustamisasetusta on sittemmin muutettu useita kertoja, viimeksi vuonna 2005. 

Virasto on määritellyt tehtävänsä seuraavasti: ”Kehitämme, keräämme ja tuotamme 

luotettavia ja merkityksellisiä tietoja, analyysejä ja työkaluja tiedon lisäämiseksi, valistuksen 

antamiseksi ja sellaisten työsuojeluun liittyvien tietojen ja hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi, 

joilla vastataan työsuojeluun osallistuvien tarpeisiin.” Se on määritellyt myös yleisen 

tavoitteensa seuraavalle jaksolle: ”Olla tunnustettu johtaja turvallisten ja terveellisten 

työpaikkojen edistämisessä Euroopassa kolmikantaisuuden, osallistumisen ja työterveys- ja 

työturvallisuusriskien ennaltaehkäisykulttuurin kehittämisen mukaisesti ja varmistaa älykäs, 

kestävä, tuottava ja osallistava talous.” 

Komission ehdotuksessa säilytetään EU-OSHAn kolmikantainen rakenne, mikä näkyy sen 

tavoitteissa ja sen hallintoneuvoston kokoonpanossa. Sidosryhmät ovat antaneet tukensa tälle 

lähestymistavalle. Esittelijä on samaa mieltä siitä, että viraston kolmikantainen luonne on 

olennaisen tärkeä, jotta se voisi olla perillä jäsenvaltioiden tilanteesta. Sen ansiosta virasto voi 

myös jakaa hyviä käytäntöjä ja saavuttaa työtekijät hyvin kohdennetusti koko Euroopassa.  

II. Yhteinen lausuma hajautetuista virastoista 

Parlamentti, neuvosto ja komissio allekirjoittivat 19. heinäkuuta 2012 yhteisen lausuman, 

jossa vahvistettiin yhteinen lähestymistapa, joka ei ole oikeudellisesti sitova mutta joka 

otetaan huomioon hajautettuja virastoja koskevissa tulevissa päätöksissä. Komission 

ehdotuksessa pyritään yhdenmukaistamaan EU-OSHAn perustamisasetus monien tähän 

yhteiseen lähestymistapaan sisältyvien kohtien kanssa.  

EU-OSHAa käsittelevä esittelijä toimii yhteistyössä Cedefopia (ammatillisen koulutuksen 

kehittämiskeskus) ja Eurofoundia (elin- ja työolojen kehittämissäätiö) käsittelevien 

esittelijöiden kanssa pyrkien varmistamaan, että nämä kolme asetusta vastaavat täysin 

yhteisen lausuman periaatteita sekä muita uudistuksia, jotka on jo sisällytetty joitakin muita 

EU:n virastoja koskeviin asetuksiin. 

Komissio tekee parhaillaan monialaista arviointia, jossa tarkastellaan viraston tavoitteita, 

toimeksiantoja, hallintotapaa ja tehtäviä, myös suhteessa muihin työmarkkinoiden, työolojen 

sekä ammatillisen koulutuksen ja osaamisen alalla toimiviin virastoihin. Näin ollen tässä 

mietintöluonnoksessa ei pyritä muuttamaan 2 artiklassa vahvistettuja tehtäviä. 
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Kyseisiä muutoksia voidaan harkita sen jälkeen, kun arvioinnin tulokset ovat tiedossa. On 

kuitenkin tärkeää varmistaa, etteivät tällaiset muutosehdotukset vaikuta haitallisesti OSHAn 

nyt meneillään olevaan työhön.  

III. Ehdotetut tarkistukset 

Komission ehdotuksessa näkyvät jo jotkut tärkeät kohdat, joihin puututaan yhteisessä 

lausumassa ja yhteisessä lähestymistavassa. Näihin kuuluvat: 

 hallintoneuvoston rakenne 

 johtokunta, joka korvaa nykyisen puheenjohtajiston, jotta voidaan auttaa 

hallintoneuvoston päätösten valmistelussa ja seurannassa sekä tehdä tiettyjä 

kiireellisiä, väliaikaisia päätöksiä  

 EU-OSHAn suhteet muihin EU:n elimiin, erityisesti Cedefopiin ja Eurofoundiin 

 toimet, joilla torjutaan petoksia tai mahdollisia eturistiriitoja ja 

 ohjelmien ja varainkäytön arviointi. 

Ehdotettujen tarkistusten tarkoituksena on vahvistaa ja selkeyttää joitakin näistä kysymyksistä 

ja kiinnittää erityistä huomiota tarpeeseen välttää virastojen välisiä päällekkäisyyksiä. 

Tämä on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon julkisiin menoihin kohdistuva yleinen paine 

sekä tarve saada kansalaiset vakuuttuneiksi siitä, että heidän verorahansa käytetään 

mahdollisimman kustannustehokkaasti. 

Virastojen toimien mahdollisten päällekkäisyyksien tutkimisen lisäksi ovat vuosittaiseen 

talousarvio- ja suunnittelumenettelyyn sisällytetty, tehokas ennakko- ja jälkiarviointi sekä 

suoritusindikaattoreiden tehokas käyttö aivan yhtä tärkeitä vaikuttavuuden maksimoimisessa. 

Joissakin tarkistuksissa korostetaan tarvetta lisätä viestintää ja avoimuutta hyödyntäen täysin 

nykyaikaisia viestintämenetelmiä. Tämä on tärkeää, jotta EU-OSHAn työ saavuttaisi 

mahdollisimman suuren määrän potentiaalisia edunsaajia, mukaan lukien mikro- ja 

pienyritykset ja niiden työntekijät. 

Muissa tarkistuksissa tarkastellaan tehokasta viestintää päätöksenteon eri tasojen välillä, 

erityisesti johtokunnan ja hallintoneuvoston välillä sekä sidosryhmien kanssa. 

IV. Päätelmät 

EU-OSHAn perustamisasetuksen tarkistus sekä samanaikaisesti tehtävä Cedefopia ja 

Eurofoundia koskevien asetusten päivittäminen ovat tärkeä mutta rajallinen uudistus. Se 

tarjoaa mahdollisuuden virtaviivaistaa joitakin viraston organisaatiota koskevia seikkoja sekä 

vahvistaa tärkeitä periaatteita, kuten arviointia, avoimuutta ja kustannustehokkuutta. Esittelijä 

on pyrkinyt saavuttamaan nämä tavoitteet ja välttämään turhia muutoksia ottaen huomioon 

työn, jota EU-OSHA jo tekee auttaessaan varmistamaan mahdollisimman korkeat työterveyttä 

ja -turvallisuutta koskevat normit. 

 


