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Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande 

 *** Godkännandeförfarande 

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) 

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 

förslaget till akt.) 

 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt 

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande: 
 

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 

markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 

stil i högerspalten. 

 

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 

vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 

ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 

innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 

anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 

som ändringsförslaget avser. 

 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 

gäller följande: 

 

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 

symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 

att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 

markeras med genomstrykning.  

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 

avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 

inte. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av 

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och om upphävande av rådets förordning (EG) 

nr 2062/94 

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

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2016)0528), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 153.2 a i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 

parlamentet (C8-0344/2016), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ..., 

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ..., 

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 

yttrandet från budgetutskottet (A8-0000/2017). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet 

om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Sedan inrättandet 1994 har EU-

Osha spelat en viktig roll när det gäller att 

stödja bättre arbetsmiljö i hela EU. 

Samtidigt har det skett en utveckling på 

området för arbetsmiljö. Mot denna 

bakgrund behövs vissa ändringar i 

beskrivningen av EU-Oshas mål och 

(2) Sedan inrättandet 1994 har EU-

Osha, genom sin expertis, spelat en viktig 

roll när det gäller att stödja bättre 

arbetsmiljö i hela EU. Samtidigt har det 

skett en utveckling på området för 

arbetsmiljö, bland annat en teknisk 

utveckling, särskilt på det digitala 
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uppgifter jämfört med bestämmelserna i 

rådets förordning (EG) nr 2062/94. 
området, som innebär en ytterligare 

utmaning i fråga om att främja höga 

arbetsmiljönormer. Mot denna bakgrund 

behövs vissa ändringar i beskrivningen av 

EU-Oshas mål och uppgifter jämfört med 

bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 

2062/94. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 3a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3a) Syftet med att upphäva förordning 

(EU) nr 2062/94 och ersätta den med 

denna förordning är att uppdatera EU-

Oshas uppdrag och uppgifter så att de 

bättre återspeglar dess nuvarande 

verksamhet, däribland behovet att ägna 

särskild uppmärksamhet åt mikroföretag 

samt små och medelstora företag. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  3 

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 

(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 så 

att deras arbete inte överlappar där de har 
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synergierna bör utnyttjas. När så är 

lämpligt bör byrån även sträva efter att 

samarbeta effektivt med Europeiska 

kommissionens interna 

forskningskapacitet. 

liknande intresseområden, samtidigt som 

olika sätt att öka effektiviteten och 

synergierna bör utnyttjas och allt 

dubbelarbete mellan byråerna samt 

mellan dem och kommissionen i fråga om 

deras uppdrag, mål och verksamhet bör 

undvikas. När så är lämpligt bör byrån 

även sträva efter att samarbeta effektivt 

med kommissionens och 

Europaparlamentets interna 

forskningskapacitet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 1 – led ja (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ja) Ta fram en 

kommunikationsstrategi som är 

konsekvent med och relevant för 

kommissionens och övriga institutioners 

och byråers strategier och åtgärder. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Byrån ska när den utför sina 

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 

3. Byrån ska när den utför sina 

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 
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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. 

verksamheten, säkerställa samarbete med 

andra EU-byråer, inklusive möjligheten att 

arbeta tillsammans, 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. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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 på grundval av de 

förteckningar över kandidater som 

lämnats in av medlemsstaterna och de 

europeiska arbetsgivar- och 

arbetstagarorganisationerna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

De ledamöter som avses i led a ska utses 

på förslag av medlemsstaterna. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

De ledamöter som avses i lederna b och c 

ska utses på ett förslag från respektive 

grupps talesman i kommittén. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Förslagen från de tre grupperna inom 

kommittén ska läggas fram för rådet. 

Förslagen ska också lämnas till 

kommissionen för kännedom. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 7a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 En företrädare för Cedefop och en 

företrädare för Eurofound ska ha 

observatörsstatus vid styrelsens möten för 

att öka trepartsorganens effektivitet och 

synergierna mellan dem samt undvika 

överlappningar i deras verksamhet. 

Or. en 
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Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Ledamöternas och suppleanternas 

mandatperiod ska vara fyra år. Denna 

period får förlängas. Vid mandattidens 

utgång eller om ledamöterna avgår ska de 

sitta kvar tills deras mandat har förnyats 

eller tills de har ersatts. 

4. Ledamöternas och suppleanternas 

mandatperiod ska vara fyra år. Denna 

period får förnyas. Vid mandattidens 

utgång eller om ledamöterna avgår ska de 

sitta kvar tills deras mandat har förnyats 

eller tills de har ersatts. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led f 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) anta regler för att förebygga och 

hantera intressekonflikter bland 

ledamöterna och oberoende experter, 

(f) anta regler för att förebygga och 

hantera intressekonflikter bland 

ledamöterna och oberoende experter, 

däribland åtgärder för att upptäcka 

potentiella risker i ett tidigt skede, 

Or. en 

 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Det årliga arbetsprogrammet ska 

innehålla detaljerade mål och förväntade 

resultat, inklusive resultatindikatorer. 

Programmet ska också innehålla en 

beskrivning av de åtgärder som ska 

finansieras och en indikation på de 

ekonomiska och mänskliga resurser som 

3. Det årliga arbetsprogrammet ska 

innehålla detaljerade mål och förväntade 

resultat, inklusive resultatindikatorer, samt 

verksamhet och program som ska 

omfattas av förhands- eller 

efterhandsutvärderingar. Programmet ska 

också innehålla en beskrivning av de 
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anslagits för varje åtgärd, i enlighet med 

principerna om verksamhetsbaserad 

budgetering och förvaltning. Det årliga 

arbetsprogrammet ska överensstämma med 

det fleråriga arbetsprogram som avses i 

punkt 5. Det ska tydligt framgå vilka 

uppgifter som lagts till, ändrats eller 

strukits jämfört med föregående budgetår. 

Årliga och/eller fleråriga 

programplaneringar ska omfatta den 

strategi för förbindelserna med tredjeland 

eller internationella organisationer som 

avses i artikel 30 och åtgärder som hänger 

samman med denna strategi. 

åtgärder som ska finansieras och en 

indikation på de ekonomiska och 

mänskliga resurser som anslagits för varje 

åtgärd, i enlighet med principerna om 

verksamhetsbaserad budgetering och 

förvaltning. Det årliga arbetsprogrammet 

ska överensstämma med det fleråriga 

arbetsprogram som avses i punkt 5. Det ska 

tydligt framgå vilka uppgifter som lagts 

till, ändrats eller strukits jämfört med 

föregående budgetår. Årliga och/eller 

fleråriga programplaneringar ska omfatta 

den strategi för förbindelserna med 

tredjeland eller internationella 

organisationer som avses i artikel 30 och 

åtgärder som hänger samman med denna 

strategi. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 5a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. Byrån ska på sin webbplats inom 

rimlig tid och på ett transparent sätt 

offentliggöra information om styrelsens 

möten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Mandatperioden för ledamöterna i 

direktionen ska vara två år. Denna period 

får förlängas. Mandatperioden för 

ledamöterna i direktionen ska löpa ut när 

5. Mandatperioden för ledamöterna i 

direktionen ska vara två år. Denna period 

får förnyas. Mandatperioden för 

ledamöterna i direktionen ska löpa ut när 
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uppdraget som styrelseledamot upphör. uppdraget som styrelseledamot upphör. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Direktionen ska sammanträda minst 

tre gånger om året. Ordföranden kan 

dessutom sammankalla till ytterligare 

möten på eget initiativ eller på begäran av 

ledamöterna. 

6. Direktionen ska sammanträda minst 

tre gånger om året. Den ska inom rimlig 

tid och på ett transparent sätt informera 

styrelsen om innehållet i diskussionerna. 

Ordföranden kan dessutom sammankalla 

till ytterligare möten på eget initiativ eller 

på begäran av ledamöterna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 5 – led ea (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ea) Införande av ett effektivt 

övervakningssystem som möjliggör 

genomförandet av den regelbundna 

utvärdering som avses i artikel 28 och ett 

rapporteringssystem för att sammanfatta 

resultaten av utvärderingen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 5 – led f 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) Utarbetande av en åtgärdsplan på 

grundval av slutsatserna från interna eller 

externa revisionsrapporter och 

utvärderingar, liksom från utredningar 

utförda av Europeiska byrån för 

bedrägeribekämpning (Olaf), samt 

överlämnande av en lägesrapport till 

kommissionen två gånger om året och 

regelbundet till styrelsen och direktionen. 

(f) Utarbetande av en åtgärdsplan på 

grundval av slutsatserna från interna eller 

externa revisionsrapporter och de 

utvärderingar som avses i artikel 28, 

liksom från utredningar utförda av 

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning 

(Olaf), samt överlämnande av en 

lägesrapport till kommissionen två gånger 

om året och regelbundet till styrelsen och 

direktionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  19 

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. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Senast den 31 mars efter varje budgetår ska 

kommissionens räkenskapsförare 

översända byråns preliminära räkenskaper 

som konsoliderats med kommissionens 

redovisning till revisionsrätten. 

Senast den 31 mars efter varje budgetår ska 

kommissionens räkenskapsförare 

översända byråns preliminära räkenskaper 

som konsoliderats med kommissionens 

redovisning till Europeiska revisionsrätten. 
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Or. en 

Motivering 

Syftet är att skapa konsekvens med förslag avseende andra byråer och med andra 

hänvisningar i denna text. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Efter det att revisionsrättens 

iakttagelser rörande byråns preliminära 

redovisningar som gjorts enligt 

bestämmelserna i artikel 148 i 

budgetförordningen har inkommit, ska den 

verkställande direktören upprätta en slutlig 

redovisning av byråns räkenskaper och 

överlämna den till styrelsen för ett 

yttrande. 

3. Efter det att Europeiska 

revisionsrättens iakttagelser rörande byråns 

preliminära redovisningar som gjorts enligt 

bestämmelserna i artikel 148 i 

budgetförordningen har inkommit, ska den 

verkställande direktören upprätta en slutlig 

redovisning av byråns räkenskaper och 

överlämna den till styrelsen för ett 

yttrande. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt -1 (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1. Byrån ska agera med en hög grad 

av öppenhet. 

Or. en 

 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt -1 (ny) 



 

PR\1116418SV.docx 15/17 PE599.596v01-00 

 SV 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1. I enlighet med artikel 30.4 i 

förordning (EU, Euratom) nr 966/20121a 

ska byrån göra utvärderingar både i 

förväg och i efterhand av all verksamhet 

som ger upphov till stora utgifter och av 

all verksamhet som ingår i det årliga 

arbetsprogrammet. 

 ____________________ 

 1a Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av 

den 25 oktober 2012 om finansiella regler 

för unionens allmänna budget och om 

upphävande av rådets förordning (EG, 

Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 

26.10.2012, s. 1). 

Or. en 

 



 

PE599.596v01-00 16/17 PR\1116418SV.docx 

SV 

MOTIVERING 

 

I. EU-Osha 

 

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) strävar efter att göra europeiska arbetsplatser säkrare, 

hälsosammare och mer produktiva. Den främjar en kultur av riskförebyggande och delar med 

sig av kunskap och god praxis i fråga om hälsa och säkerhet. Byrån arbetar sida vid sida med 

regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, EU-organ och EU-nätverk samt privata 

företag. 

När EU-Osha inrättades, i och med antagandet av dess inrättandeförordning 1994, var det 

med målet att förse EU-organen, medlemsstaterna, arbetsmarknadens parter och övriga 

berörda parter med alla relevanta tekniska, vetenskapliga och ekonomiska uppgifter på 

arbetsmiljöområdet. Denna inrättandeförordning har ändrats flera gånger sedan dess, senast 

2005. 

Enligt uppdragsbeskrivningen är EU-Oshas uppdrag att ”ta fram, samla och tillhandahålla 

tillförlitlig och relevant information, analys och verktyg för att öka kunskap, höja 

medvetenhet och utbyta information om arbetsmiljöarbete och bra lösningar som kommer att 

tillgodose behoven hos dem som ansvarar för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen”. Följande 

övergripande mål har dessutom formulerats för den nuvarande perioden: ”Att bli en erkänd 

föregångare som främjar hälsosamma och säkra arbetsplatser i Europa som grundar sig på 

trepartsförhandlingar, deltagande och utveckling av en kultur av riskförebyggande på 

arbetsplatsen, för att garantera en smart, hållbar, produktiv och inkluderande ekonomi.” 

Kommissionens förslag bibehåller EU-Oshas trepartsstruktur, som återspeglas i dess mål och 

styrelsens sammansättning. Detta tillvägagångssätt stöddes av samtliga aktörer. 

Föredraganden håller med om att byråns trepartsstruktur är nödvändig för att den ska vara 

välinformerad om situationen i medlemsstaterna. Den gör det också möjligt för byrån att 

utbyta god praxis och nå ut till arbetstagare runtom i Europa på ett målinriktat sätt. 

II. Gemensamt uttalande om decentraliserade byråer 

Den 19 juli 2012 undertecknade parlamentet, rådet och kommissionen ett gemensamt 

uttalande som fastställde en gemensam ansats, som visserligen var icke bindande men som 

skulle beaktas i framtida beslut om decentraliserade byråer. Kommissionens förslag strävar 

efter att anpassa EU-Oshas inrättandeförordning till olika punkter i denna gemensamma 

ansats. 

Föredraganden för EU-Osha arbetar tillsammans med föredragandena för Cedefop (byrån 

med ansvar för yrkesutbildning) och Eurofound (fonden för förbättring av levnads- och 

arbetsvillkor) för att säkerställa att de tre förordningarna helt och hållet återspeglar 

principerna i det gemensamma uttalandet samt andra förändringar som redan har införlivats i 

de förordningar som gäller vissa andra EU-byråer. 

Kommissionen genomför för närvarande en övergripande utvärdering i syfte att bedöma 

byråns mål, uppdrag, förvaltning och uppgifter – också i förhållande till andra byråer som är 

verksamma på områdena för arbetsmarknad, arbetsvillkor, yrkesutbildning samt annan 

utbildning och kompetens. Av den anledningen strävar förslaget till betänkande inte efter att 
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ändra de uppgifter som anges i artikel 2. 

Sådana ändringar kan komma att övervägas när resultaten av utvärderingen blivit kända. Det 

kommer dock att vara viktigt att se till att inga sådana föreslagna ändringar hindrar det 

befintliga arbete som Osha redan utför. 

III. Föreslagna ändringar 

Kommissionens förslag återspeglar redan vissa viktiga punkter som tagits upp i det 

gemensamma uttalandet och den gemensamma ansatsen, till exempel 

 styrelsens sammansättning, 

 en direktion, som ska ersätta det befintliga presidiet, som ska hjälpa till att förbereda 

och följa upp styrelsens beslut och fatta vissa brådskande provisoriska beslut, 

 EU-Oshas förbindelser med andra EU-organ, framför allt Cedefop och Eurofound, 

 åtgärder för att bekämpa bedrägerier eller potentiella intressekonflikter och 

 utvärderingen av program och utgifter. 

 

De föreslagna ändringarna syftar till att stärka och förtydliga vissa av dessa frågor, med 

särskild fokus på behovet att undvika dubbelarbete mellan byråerna. 

Detta är särskilt viktigt med tanke på den allmänna pressen på de offentliga finanserna och 

behovet att försäkra medborgarna om att deras skatt spenderas på ett så kostnadseffektivt sätt 

som möjligt. 

För maximal effektivitet är det, förutom att utreda eventuella överlappningar i byråernas 

verksamhet, lika viktigt med ett ändamålsenligt program för förhands- och 

efterhandsutvärdering, som ingår i den årliga budget- och planeringsprocessen, samt en 

effektiv användning av resultatindikatorer. 

Vissa ändringsförslag betonar behovet av en effektiv kommunikation och öppenhet, med fullt 

utnyttjande av moderna kommunikationsmetoder. Detta är viktigt för att EU-Oshas arbete ska 

nå ut till så många potentiella mottagare som möjligt, däribland mikro- och småföretag och 

deras anställda. 

Andra ändringsförslag syftar till att främja effektiv kommunikation mellan de olika 

beslutsnivåerna, i synnerhet direktionen och styrelsen, samt med berörda aktörer. 

IV. Slutsats 

Den nuvarande översynen av EU-Oshas inrättandeförordning, tillsammans med 

förordningarna om Cedefop och Eurofound, som håller på att uppdateras parallellt, är en 

viktig men begränsad reform. Den ger ett tillfälle att effektivisera delar av byråns organisation 

och förstärka viktiga principer såsom utvärdering, öppenhet och kostnadseffektivitet. 

Föredraganden har försökt sträva efter dessa mål men vill samtidigt undvika onödiga 

förändringar, med hänsyn till det arbete som EU-Osha redan utför för att hjälpa till att 

säkerställa högsta arbetsmiljönormer. 

 

 


