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Árið 2017 var mikilvægt ár fyrir Evrópsku vinnuverndarstofnunina (EU-OSHA) og fyrir 
Evrópusambandið (ESB). Árið sem haldið var upp á 60 ára afmæli Rómarsáttmála 
kynnti Jean-Claude Juncker, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins 
Evrópustoð félagslegra réttinda EU-OSHA fagnar þessari stoð sem leggur áherslu á 
jöfn tækifæri, vöxt fyrir alla og sanngjörn starfsskilyrði — þ.m.t. réttinn til öruggra, 
heilbrigðra og aðlagaðra vinnustaða. Stofnunin skipulagði nokkra stóra atburði yfir 
árið, þ.m.t. Leiðtogafund herferðarinnar Vinnuvernd alla ævi, ráðstefnu um 
áhættumatsverkfæri fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki (MSEs), skipulagt með 
framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, sem einnig var haldið til að ræða gildi 
Gagnvirka áhættumatsins á Netinu (OiRA) verkfærisins og deila góðum starfsvenjum 
við innleiðingu OiRA verkfæranna. EU-OSHA kynnti líka nýjustu niðurstöður 
kostnaður og ávinnings af vinnuvernd (OSH) verkefnisins á Heimsráðstefnu um 
öryggi og heilbrigði í vinnu: í Singapore og sýndi áframhaldandi skuldbindingar sínar 
við Vegvísi um krabbameinsvaldandi efni í gegnum marga atburði sem það 
skipulagði til vitundarvakingar um verkefnið. Annar hápunktur 2017 var að stofnunin 
hlaut Verðlaun umboðsmanns Evrópu fyrir góða stjórnunarhætti 

1 Að gera ráð fyrir breytingum 
Tveggja ára forspárverkefninu „Nýjar og aðsteðjandi hættur í vinnuvernd í tengslum við 
upplýsinga- og fjarskiptatækni (ICT) fyrir 2025“ var haldið áfram 2017. Markmiðið er að veita 
stefnumótandi aðilum ESB, ríkisstjórnum aðildarríkja og aðilum vinnumarkaðarins, 
upplýsingar um nýjar og aðsteðjandi áhættur, auk þess að stuðla að umræðu um stefnur og 
ráðstafanir sem gætu komið í veg fyrir eða stjórnað slíkum áhættum. 

Skýrsla frá þessu verkefni, sem kannar mögulega framtíðarsýn allt til ársins 2025 í tengslum 
við áhrif á vinnuvernd við tölvuvæðingu hagkerfisins, var birt 2017: Lykilþættir og hvatar að 
breytingum í upplýsinga- og samskiptatækni sem og staðsetningu vinnustaðar. Lokaskýrslan, 
yfirlit, bæklingur og myndasaga sem sýna sýnirnar fjórar verður birt 2018. 

Forspárverkefnið einangraði vinnu með 
milligöngu stafrænna verkvanga sem 
vaxandi áhyggjuefni. Skýrsla um þetta 
efni, Að stjórna vinnuvernd og áhrifum 
sem hagkerfið á netinu hefur á fólk., var 
birt vegna mikils áhuga frá 
hagsmunaaðilum í vinnuvernd. 

Eftir kynningar fyrir og samræðum við 
Landsskrifstofur EU-OSHA, voru 
endurskoðaðar útgáfur af tveimur sérfræði 
greinum, um 3D-prentun og vöktun tækni 
á vinnustað, birtar í júlí 2017. 
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https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en/healthy-workplaces-summit-2017
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/supporting-micro-and-small-companies-interactive-risk-assessment
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/supporting-micro-and-small-companies-interactive-risk-assessment
https://oiraproject.eu/en
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://osha.europa.eu/en/developments-ict-and-digitalisation-work
https://osha.europa.eu/en/developments-ict-and-digitalisation-work
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/3d-printing-new-industrial-revolution/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/monitoring-technology-workplace/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/monitoring-technology-workplace/view
https://www.shutterstock.com/es/g/willyam
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2 Staðreyndir og tölur 
2.1 ESENER 
Vinnu við aðra útgáfu evrópskrar fyrirtækjakönnunar um nýja og aðsteðjandi áhættuþætti 
(ESENER-2), sem er ætlað að lýsa núverandi stöðu vinnuverndarstjórnun á evrópskum 
vinnustöðum, lauk 2017. Yfir allt árið voru atburðir á landsvísu, ráðstefnur og málstofur 
haldnar til að kynna niðurstöður úr ESENER-2 og ytra mati á könnuninni var lokið. 

Skýrsla um þátttöku starfsfólks í stjórnun vinnuverndar byggð á niðurstöðum ESENER-2 var 
birt í apríl 2017. Niðurstöður þessarar eigindlegu greiningar frá stofnunum frá sjö 
aðildarríkjum ESB og mismunandi geirum styðja tengsl á milli skuldbindingar stjórnar við 
vinnuvernd, þátttöku starfsfólks og góðra starfsvenja á vinnustað. Samantekt af þessari 
skýrslu var birt á þó nokkrum tungumálum. 

Niðurstöður gagnlegs samstarfs á milli EU-OSHA, Eurostat og Eurofund voru einnig birtar í 
skýrslu með nafninu Hættur gagnvart heilsu og öryggi á vinnustað: sameiginleg greining á 
þremur viðamiklum könnunum. Með því að sameina niðurstöður ESENER-2, viðhengi 
vinnumarkaðskönnunar ESB um slys við vinnu og önnur vinnutengd heilsufarsvandamál, og 
sjöttu evrópsku vinnuaðstæðnakönnunina, sameinaði þessi könnun sjónarhorn starfsfólks og 
fyrirtækja á vinnuvernd til að gefa heildstæða yfirsýn yfir stöðu vinnuverndar í Evrópu. 

2.2 Yfirlit yfir vinnuverndarmál 
Árið 2017 hélt vinna við yfirgripsmikið verkefni sem kannar MSE-sértækar stjórnunaraðferðir 
og stefnur innan ESB áfram. Nýjustu niðurstöður þessa verkefnis voru gefnar út í tveim 
skýrslum 2017. Ein gefur yfirlit yfir hvernig hægt er að styðja við vinnuvernd í MSE með 
stefnum, úrræðum og hagnýtum ráðstöfunum, sem byggð er á greiningu á 44 dæmum um 
góðar starfsvenjur frá 12 mismunandi ESB-löndum. Hin lýsir góðum dæmum um 
vinnuverndarstjórnun sem einangraðar voru, og lýsir, til dæmis, hvernig milligönguaðilar, 
stjórnvöld og vinnuverndarstofnanir styðja MSE við stjórnun vinnuverndar. EU-OSHA miðlaði 
þessum niðurstöðum á lands- og alþjóðavísu, þ.m.t. á heimsráðstefnu um öryggi og heilbrigði 
í vinnu. 

Umsögn um útgefið efni, Endurhæfing og afturhvarf til 
vinnu eftir krabbamein, sem hlaust af verkefni um 
vandamálin sem fólk sem hefur lifað af krabbamein og 
vinnuveitendur þeirra standa frammi fyrir þegar það kemur 
aftur til vinnu var birt á Heimsdegi krabbameins (4. febrúar 
2017) Lokaskýrsla um þetta verkefni verður birt 2018. 
Hagkvæmniathugun á uppsetningu könnunar til að mæla 
váhrif frá krabbameinsvaldandi efnum á starfsfólk var birt í 
desember. Fyrr á þessu ári var umsögn um útgefið efni um 
notkun viðvörunar- og varðkerfa til að einangra 
vinnutengda sjúkdóma birt. 

EU-OSHA setti af stað nýtt verkefni 2017, sem ætlað er að 
gefa skýrar sannanir fyrir því að fjárfesting í vinnuvernd sé 
fjárhagslega hagkvæm. Skýrsla um greiningu á fyrsta 
skrefi þessa verkefnis, Mat á kostnaði vegna vinnutengdra 
slysa og heilsuleysis: greining á evrópskum 
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https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-and-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/health-and-safety-risks-workplace-joint-analysis-three-major/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/health-and-safety-risks-workplace-joint-analysis-three-major/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/policy-practice-policies-strategies-programmes-and-actions/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/policy-practice-policies-strategies-programmes-and-actions/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safety-and-health-micro-and-small-enterprises-eu-policy-practice/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safety-and-health-micro-and-small-enterprises-eu-policy-practice/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
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gagnaheimildum, var birt í mars. Ennfremur var kostnaðaráætlunarlíkan þróað, sem gerir 
áætlun kostnaðar við vinnutengd slys og sjúkdóma á alþjóðlega, ESB- og landsvísu 
mögulega. Þessar áætlanir voru notaðar til að gera notendavænt sjónrænt sköpunarverkfæri 
til að safna gögnum um gildi vinnuverndar, sem er núna fáanlegt á netinu. 

Fyrir fyrirhugaða 2020-2021 Vinnuvernd er allra hagur herferðina um stoðkerfissjúkdóma, fór 
EU-OSHA að skipuleggja nýtt vinnuverndaryfirlit sem ætlað er að bæta skilning á þessu 
víðtæka vinnuverndarvandamáli og finna frekari leiðir til að koma í veg fyrir vinnutengd 
stoðkerfisvandamál. 

3 Tól fyrir stjórnun á vinnuverndarmálum 
OiRA, vettvangur sem bíður upp á ókeypis 
gagnvirk verkfæri á netinu sem hægt er að nota 
til að framkvæma áhættumat fyrir vinnustaði, er 
miðlægt fyrir viðleitni EU-OSHA til að ná til 
fyrirtækja, sérstaklega MSE og styðja þau við 
stjórn á vinnuvernd. Til að gera milligönguaðilum 
og öðrum hagsmunaaðilum auðveldara að þróa, 
fá aðgang að og deila OiRA verkfærum og 
tengdu efni með MSE, var vefsíða OiRA 
endurnýjuð og sett aftur í loftið við lok 2016, og 
kynnt yfir allt 2017. Þar að auki, var nýtt 
kynningar verkfærasett, sem inniheldur verkfæri 
— þ.m.t. nýja Napo mynd og skýringarmynd — til 
að hjálpa hagsmunaaðilum og milligönguaðilum að auka vitund um OiRA og auka notkun 
MSE á þessum verkfærum, einnig kynnt á árinu. OiRA samfélagið, 16 lands- og 14 ESB- 
samstarfsaðilar innan geirans, var mjög virkt 2017. Til dæmis voru 19 ný verkfæri birt, sem 
gerir 137 verkfæri í heild, og fjöldi áhættumata sem gerð voru með verkfærunum fór úr um 
22.000 í október 2016 upp í næstum 65.000 við lok 2017. 

4 Vitundarvakning 
4.1 Herferðir 

2016-17 Vinnuvernd alla ævi 
herferðin var mjög árangursrík, 
að stórum hluta vegna viðleitni 
EU-OSHA landsskrifstofanna, 
opinberra samstarfsaðila 
herferðarinnar og 
samstarfsfjölmiðlar í herferðinni. 

Ein margra vara sem settar voru 
af stað til að hjálpa herferðinni var 
„Gagnabirtingartól fyrir öruggari 
og heilbrigðari vinnu á öllum aldri, 
sem gerir notendum kleift að 
finna staðreyndir og tölur um 
evrópskt vinnuafl fyrir hvert 

© EU-OSHA/Markel Redondo 
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https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs
https://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs
https://oiraproject.eu/en/
https://oiraproject.eu/en/promotional-resources
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en
https://healthy-workplaces.eu/en/national-focal-points
https://healthy-workplaces.eu/en/official-campaign-partners
https://healthy-workplaces.eu/en/official-campaign-partners
https://healthy-workplaces.eu/en/campaign-media-partners
https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/
https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/
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aðildarríki og ESB í heild. Netleiðarvísirinn „Vinnuvernd alla ævi“ Var áfram kynnt yfir allt 
2017 og stór skýrsla sem tengist herferðinni, Í átt að aldursvænni vinnu í Evrópu: æviskeiðs 
sjónarhorn á vinnu og öldrun frá ESB-stofnunum, var gerð í samstarfi við Cedefop, EIGE og 
Eurofound. 

Þó nokkrir atburðir þar sem skipt var á góðum starfsvenjum áttu sér stað 2017, þ.m.t. tveggja 
daga atburður í Brussel í mars sem var skipulagður af EU-OSHA og innihélt vinnustofur og 
allsherjarfundi um örugga, heilbrigða og sjálfbæra vinnu. Atburðir voru einnig haldnir af 
samstarfsaðilum á athafnasvæði þeirra, t.d. í Ítalíu og Þýskalandi. 

Verðlaun fyrir góðar starfsvenjur voru haldin í Valetta, Möltu, þann 26. apríl 2017. Níu 
fyrritæki fengu verðlaun og önnur níu fengu viðurkenningu. Bæklingur sem kynnir 
verðlaunahafa og viðurkennd dæmi var framleiddur til að vera til á sama tíma og 
verðlaunaafhendingin. 

Evrópuvika vinnuverndar fór fram á milli 23. og 27. október og metfjöldi fólks tók þátt í 
herferðarvirkni á samfélagsmiðlum með #EUhealthyworkplaces myllumerkinu. 

Tveggja daga Leiðtogafundurinn Vinnuvernd er allra hagur, sem markaði lok 2016-17 
herferðarinnar, átti sér stað í Bilbaó í nóvember. Auk allsherjarfunda, voru fjórir gagnvirkir 
fundir á sama tíma, með þátttöku áhorfenda í gegnum kannanir og spurningahluta. Meira en 
350 fulltrúar sem mættu á fundinn höfðu tækifæri á að tjá sig um herferðina, skiptast á 
góðum starfsvenjum og mynda tengslanet. 

Annar lykilhluti 2016-17 herferðarinnar var Aðstoðarpakki Evrópuherferðar (ECAP), sem 
studdi landsskrifstofur við að skipuleggja meira en 200 herferðartengda atburði. 

2018-19 herferðinni — Vinnuvernd er allra hagur áhættumat efna á vinnustað — er ætlað að 
auka vitund um hættuna sem stafar af hættulegum efnum á vinnustaðnum og mun stuðla að 
forvörnum á vinnustað. Undirbúningur fyrir herferðina fór fram 2017, þ.m.t. var 
niðurtalningasíða sett af stað á Vefsvæði herferðarinnar Vinnuvernd er allra hagur, og 
herferðin byrjaði svo í apríl 2018. 

4.2 Liðir í vitundarvakningu 
Í nóvember 2017 var Kvikmyndaverðlaun herferðarinnar Vinnuvernd er allra hagur veitt til 
sameiginlegra vinningshafa: Before the Bridge eftir Lewis Wilcox (USA) og Turtle Shells eftir 
Tuna Kaptan (Þýskalandi). Önnur mynd, Alien eftir Morteza Atabaki (Tyrklandi) fékk sérstaka 
viðurkenningu frá kviðdómnum. 

Þar sem Napo átti 20 ára afmæli, bjó EU-
OSHA til sérstakt afmælismyndmerki fyrir 
Napo-vefsíðuna og „Til hamingju með 
afmælið“ myndbrot var líka búið til. Auk 
tveggja nýrra Napo-mynda, um OiRA-verkefni 
og öryggi og heilsa atvinnubílstjóra, var öryggi 
og heilbrigði á vinnustað kynnt ferðalöngum 
með Napo-herferð í neðanjarðarlestinni í 
Bilbao. 

© EU-OSHA/Markel Redondo 

 

https://eguides.osha.europa.eu/all-ages/
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EU-OSHA tók þátt í mörgum mikilvægum vitundarvakningum árið 2017, þ.m.t. 
Heimsráðstefnu um öryggi og heilbrigði í vinnu í Singapore í október og 35. A+A alþjóðlega 
þingið og kaupstefna í Düsseldorf, Þýskalandi. 

Þegar kemur að fjölmiðlavirkni, var 2017 annasamt ár fyrir EU-OSHA, með 15 fréttir og 
fréttatilkynningar, meira en 70 greinar og svör við beiðnum frá fjölmiðlum, 858 net-úrklippur 
og meira en 8.000 færslur á samfélagsmiðlum. 

Fyrirtækjavefsíða EU-OSHA var virk allt árið 2017, birti 64 fjöltyngda hápunkta og 112 fréttir, 
og fékk meira en 1,2 milljónir einstakra gesta. 14 hápunktar og 18 fréttir í viðbót voru birtar á 
vefsíðu herferðarinnar, sem hafði fengið meira en 95.000 gesti við lok 2017. EU-OSHA hélt 
áfram að styrkja nærveru sína á Facebook, Twitter, LinkedIn og YouTube, með næstum 
daglegum færslum á samfélagsmiðlum. Atburðir opinberra samstarfsaðila herferðarinnar þar 
sem skipst er á góðum starfsvenjum, Vinnuvernd er allra hagur leiðtogafundurinn og 
Evrópuvika fyrir öryggi og heilsu leiddu allir til mikillar virkni á netinu. 

Fjöltyngi er hornsteinn ESB og lífsnauðsynlegur árangri EU-OSHA, þannig að einn af 
hápunktum EU-OSHA 2017 var að fá Verðlaun umboðsmanns Evrópu fyrir góða 
stjórnunarhætti fyrir sameiginlegt verkefni með EUIPO og Þýðingarmiðstöð ESB til að þróa 
verkfæri til að bæta þýðingarstjórnun fjöltyngdra vefsíðna. 

5 Samstarf um þekkingu 
EU-OSHA endurgerði langtíma markmið OSHwiki, fjöltyngd alfræðibók á netinu með 
vinnuverndarupplýsingum. Nýjum greinum var bætt við verkvanginn og fyrirliggjandi greinar 
voru endurskoðaðar yfir árið. 

2017 vann EU-OSHA með framkvæmdastjórn Evrópusambandsins við þróun og stofnun 
kynningarútgáfu af Vinnuverndarupplýsingakerfi ESB, sem mun fela í sér söfnun og 
samröðun gagna um röð vísa sem tengjast vinnuvernd, til dæmis um 
landsvinnuverndarúrræði og vinnutengd slys í ESB, sem mun að lokum gefa af sér gagnvirka 
sjónsköpun gagnanna. 

Verkefni til að safna upplýsingum um 
vinnuverndarúrræði á aðildarríkjavísu var 
næstum lokið 2017, en niðurstöðunum er 
ætlað að fara inn í nýja 
vinnuverndarupplýsingakerfisins. 

Tveggja daga námskeið um netverkfæri til að 
koma í veg fyrir áhættur sem stafa af 
hættulegum efnum á vinnustað var haldið í 
Bilbao í September. 

EU-OSHA, ásamt atvinnustjórnarsviði ESB, 
birti VeSafe rafleiðarvísir um vinnutengda 
áhættu sem tengist ökutækjum. Þessi áhætta 
veldur 29% allra banaslysa við vinnu í Evrópu. 

 

© EU-OSHA  

https://osha.europa.eu/en
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://twitter.com/eu_osha
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQH16lh1qgtcSwAAAWLUYkXo_3j7ZH3TOlOuYjuzyP6zL7I7eLXHIhJZgXUHKbcYQ_BNw1u-NxpN6_8QVGy0543n4xSozwN8qxo4XRD7R9WGNA97uOQ7-RE_hJjjqcU_bCvw_sI=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Feuropean-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.youtube.com/user/EUOSHA
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en?TSPD_101_R0=07c7b0f0910081c56c955bac3235bfc8k730000000000000002e92f4652ffff00000000000000000000000000005adf5be7005fab12d5
http://cdt.europa.eu/
https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/themes
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6 Samstarf og samskipti við fyrirtæki 
Árið 2017 hittist Stjórnin tvisvar, innleiddi 2018-20 uppkast af áætlun skjalið, og 
Aðalskrifstofan hittist til að ræða langtíma stefnu stofnunarinnar. EU-OSHA hitti líka Verkfæra 
og vitundaraukningar ráðgjafahópinn og Vinnuverndar þekkingarráðgjafahópinn til að ræða 
herferðarefni og önnur yfirstandandi verkefni. 

EU-OSHA hélt áfram að mynda tengsl og hlúa að nánum samskiptum við hinar ýmsu 
Evrópustofnanir og aðra evrópska hagsmunaaðila á árinu 2017. Stofnunin styður heilshugar 
stofnun Evrópustoðar félagslegra réttinda, sem skýrir öryggi og heilbrigði í vinnu sem 
grundvallar félagsréttindi, og vinnur náið með framkvæmdastjórninni að henni. Enn fremur 
kom EU-OSHA með uppbyggilegar tillögur inn í umræðuna um stofnun Evrópsks 
vinnueftirlits, tók á móti fulltrúanefnd MEP í rannsóknarheimsókn til Bilbao og hélt áfram að 
veita aðföngum í Vegvísi um krabbameinsvaldandi efni. 

EU-OSHA leggur mikla áherslu á gott samstarf við samstarfsaðila sína, til dæmis Focal Point 
landsskrifstofanna og Fyrirtækjanet Evrópu (EEN). Landsskrifstofur Benelux landanna héldu í 
fyrsta skipti sameiginlegan herferðaratburð, í Belgíu og norrænu landsskrifstofurnar hittust 
einnig til að þróa svæðisbundna atburði. EU-OSHA hélt á árinu 2017 áfram að vinna náið 
með EEN og vinnuverndarsendiherrar EEN munu taka þátt í að setja af stað og innleiða 
2018-19 Vinnuvernd er allra hagur herferðina. 

EU-OSHA hefur hjálpað Vestur-Balkanlöndum og Tyrklandi að samlagast evrópsku 
vinnuverndarkerfi; fjármögnun af fjármögnunarleið við aðildarstuðning var endurnýjuð 2017. 
Fundir landsskrifstofa, þjálfunarlotur og vinnustofur vegna þessara aðgerða hafa leitt til betri 
skilnings á evrópskum vinnuverndarferlum og hefur leitt til meiri skoðanaskipta á milli aðila 
vinnumarkaðarins um allt svæðið. 

  

© TNO 

https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/governance-eu-osha/composition-governing-board
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/governance-eu-osha/composition-bureau
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://een.ec.europa.eu/
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HVERNIG Á AÐ NÁLGAST RIT EVRÓPUSAMBANDSINS 

Gjaldfrjáls rit: 

• eitt eintak: 
í gegnum bókabúð Evrópusambandsins (http://bookshop.europa.eu); 

• fleiri en eitt eintak eða veggspjöld/kort: 
frá sendiskrifstofum Evrópusambandsins ((http://ec.europa.eu/represent_en.htm); frá 
sendinefndum í löndum utan Evrópusambandsins (http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm); 
með því að hafa samband við þjónustuna Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_en.htm) 
eða með því að hringja í 00 800 6 7 8 9 10 11 (gjaldfrjálst símanúmer alls staðar í 
Evrópusambandinu) (*). 
 
(*) Veittar upplýsingar eru gjaldfrjálsar, svo eru flest símtöl (þrátt fyrir að sum símafyrirtæki, símaklefar eða hótel kunni að 
taka gjald fyrir). 

Verðlögð rit: 

• í gegnum bókabúð Evrópusambandsins (http://bookshop.europa.eu). 

 

 

  

http://bookshop.europa.eu/
http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
http://bookshop.europa.eu/
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Evrópska vinnuverndarstofnunin 

12 Santiago de Compostela,  
E-48003 Bilbao, Spáni 
Тel. +34 944358400 
Fax +34 944358401 
Netfang: information@osha.europa.eu 

http://osha.europa.eu 

Vinnuverndarstofnun Evrópu (EU-OSHA) 
leggur sitt af mörkunum við að gera Evrópu að 

öruggari, heilbrigðari og afkastameiri stað til að 

vinna á. Stofnunin rannsakar, þróar og dreifir 

áreiðanlegum, yfirveguðum og óhlutdrægum 

upplýsingum um öryggis- og heilbrigðismál og 

skipuleggur vitundarherferðir um alla Evrópu. 

Stofnunin, sem var sett á fót af 

Evrópusambandinu árið 1994 og er með 

höfuðstöðvar í Bilbaó á Spáni, færir saman 

fulltrúa framkvæmdastjórnar Evrópu-

sambandsins, fulltrúa frá stjórnsýslu aðildar-

ríkjanna, frá samtökum atvinnurekenda og 

launþega ásamt leiðandi sérfræðingum frá 

hverju af hinum aðildarríkjum ESB og annars 

staðar frá. 

mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/
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