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2017 m. buvo svarbūs Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūrai (EU-OSHA) 
ir Europos Sąjungai (ES). Tais metais, kai buvo švenčiamos 60-osios Romos 
sutarčių pasirašymo metinės, Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude’as 
Junckeris paskelbė Europos socialinių teisių ramstį. EU-OSHA teigiamai vertina šį 
ramstį, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas lygioms galimybėms, integraciniam 
augimui ir tinkamoms darbo sąlygoms, įskaitant teisę į saugią, sveiką ir gerai 
pritaikytą darbo vietą. Per metus agentūra surengė keletą svarbių renginių, įskaitant 
2017 m. aukščiausiojo lygio susitikimą „Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“. 
Be to, siekiant aptarti agentūros Internetinio interaktyvaus rizikos vertinimo (OiRA) 
projektą ir pasidalyti OiRA priemonių įgyvendinimo gerąja patirtimi, kartu su Europos 
Komisija buvo surengta konferencija labai mažoms ir mažosioms įmonėms skirtų 
rizikos vertinimo priemonių klausimais. EU-OSHA taip pat pateikė naujausius savo 
projekto „Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) sąnaudos ir nauda“ rezultatus per 
Singapūre vykusį Darbuotojų saugos ir sveikatos pasaulinį kongresą ir vykdydama 
įvairią informuotumo didinimo veiklą patvirtino savo įsipareigojimą laikytis Su 
kancerogenais susijusių veiksmų gairių. Dar vienas 2017 m. akcentas – gautas 
Europos ombudsmeno apdovanojimas už tinkamą administravimą. 

1 Pasirengimas pokyčiams 
2017 m. buvo tęsiamas dvejų metų įžvalgų tyrimas „Su informacinėmis ir ryšių 
technologijomis susijusi naujai kylanti DSS rizika iki 2025 m.“. Jo tikslas – ES politikos 
formuotojams, valstybių narių vyriausybėms ir socialiniams partneriams pateikti informaciją 
apie nustatytą naują ir kylančią riziką, taip pat paskatinti diskusijas apie politiką ir priemones, 
kurios galėtų padėti užkirsti kelią tokiai rizikai arba ją valdyti. 

2017 m. buvo paskelbta šio projekto ataskaita, kurioje nagrinėjami galimi būsimi ekonomikos 
skaitmeninimo poveikio DSS scenarijai iki 2025 m.: „Informacijos, ryšių technologijų ir darbo 
vietos pokyčių svarbiausios tendencijos ir juos lemiantys veiksniai“. Galutinė ataskaita, 
santrauka, brošiūra ir animaciniai filmai, kuriuose pristatomi visi keturi scenarijai, bus 
paskelbti 2018 m. 

Įgyvendinant įžvalgų tyrimo projektą buvo 
nustatyta, kad darbui, kuriame naudojamos 
skaitmeninės platformos, skiriama vis daugiau 
dėmesio. Ataskaita šia tema „Skaitmeninių 
platformų ekonomikos poveikio darbuotojų 
saugai ir sveikatai reguliavimas“ buvo 
paskelbta reaguojant į didelį EU-OSHA 
suinteresuotųjų subjektų susidomėjimą. 

Surengus pristatymus EU-OSHA 
nacionaliniams ryšių punktams ir diskusijas su 
jais, 2017 m. liepos mėn. buvo paskelbtos 
dviejų ekspertinės peržiūros dokumentų apie 
3D spausdinimą ir stebėjimo technologijas 
darbe atnaujintos redakcijos. 
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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://oiraproject.eu/en
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://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://www.safety2017singapore.com/
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
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/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/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


2017 m. metinės ataskaitos santrauka 

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra – EU-OSHA 3 

2 Faktai ir skaičiai 
2.1 Europos įmonių apklausa apie naują ir kylančią riziką 
(ESENER) 
2017 m. užbaigtas darbas, susijęs su Antrąja Europos įmonių apklausa apie naują ir kylančią 
riziką (ESENER-2). Joje siekiama aprašyti dabartinę DSS valdymo būklę Europos darbo 
vietose. Visus metus ESENER-2 rezultatai buvo pristatomi rengiant nacionalinius renginius, 
konferencijas ir seminarus; taip pat užbaigtas tyrimo išorės vertinimas. 

ESENER-2 rezultatais pagrįsta ataskaita apie darbuotojų dalyvavimą DSS valdyme buvo 
paskelbta 2017 m. balandžio mėn. Šios septynių ES valstybių narių skirtingų sektorių 
organizacijų kokybinės analizės rezultatai patvirtina, kad yra ryšys tarp vadovybės 
įsipareigojimo DSS, darbuotojų dalyvavimo ir geros darbo praktikos. Šios ataskaitos 
santrauka buvo paskelbta keliomis kalbomis. 

Be to, naudingo EU-OSHA, Eurostato ir EUROFOUND bendradarbiavimo rezultatai paskelbti 
ataskaitoje „Darbuotojų saugai ir sveikatai kylančios grėsmės darbo vietoje: bendra trijų 
pagrindinių tyrimų analizė“. Apibendrinus ESENER-2, ES darbo jėgos tyrimo nelaimingų 
atsitikimų darbe ir kitų su darbu susijusių sveikatos problemų ad hoc modulio ir Šeštojo 
Europos darbo sąlygų tyrimo rezultatus, šiame tyrime pristatytas darbuotojų ir įmonių požiūris 
į DSS, taip siekiant pateikti išsamią DSS būklės Europoje apžvalgą. 

2.2 DSS apžvalgos 
2017 m. buvo toliau tęsiamas darbas, susijęs su plataus masto projektu, kuriuo siekiama 
nagrinėti labai mažoms ir mažosioms įmonėms skirtą valdymo praktiką ir politiką Europos 
Sąjungoje. Naujausi šio projekto rezultatai buvo paskelbti 2017 m. dviejose ataskaitose. 
Vienoje ataskaitoje, remiantis 44 gerosios patirties pavyzdžių iš 12 skirtingų ES šalių analize, 
apžvelgiama kaip taikant politiką, strategijas ir praktines priemones galima padėti labai 
mažoms ir mažosioms įmonėms DSS srityje. Kitoje ataskaitoje aprašomi nustatyti geri DSS 
valdymo pavyzdžiai ir išsamiai atskleidžiama, pavyzdžiui, kaip tarpininkai, valdžios 
institucijos ir DSS institucijos padeda labai mažoms ir mažosioms įmonėms valdyti DSS. EU-
OSHA išplatino šiuos rezultatus nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis, bei pristatė juos 
Darbuotojų saugos ir sveikatos pasauliniame kongrese. 

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
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Projekto, skirto iššūkiams, su kuriais susiduria į darbą 
grįžtantys vėžį įveikę asmenys ir jų darbdaviai, literatūros 
apžvalga „Reabilitacija ir grįžimas į darbą išsigydžius vėžį“ 
buvo paskelbta Pasaulinę kovos su vėžiu dieną (2017 m. 
vasario 4 d.). Galutinė šio projekto ataskaita bus paskelbta 
2018 m. Kancerogenų poveikio darbuotojams vertinimo 
tyrimo galimybių studija buvo paskelbta gruodžio mėn. 
Anksčiau 2017 m. buvo paskelbta Literatūros apie 
perspėjimo ir apsaugos sistemų naudojimą nustatant su 
darbu susijusias ligas apžvalga. 

2017 m. EU-OSHA pradėjo įgyvendinti naują projektą, 
skirtą pateikti aiškių įrodymų, kad investicijos į DSS yra 
pagrįstos ekonomiškai. Ataskaita apie pirmojo šio projekto 
etapo analizę „Išlaidų dėl su darbu susijusių nelaimingų 
atsitikimų ir ligų apskaičiavimas. Europos duomenų šaltinių 
analizė“ buvo paskelbta kovo mėn. Be to, buvo parengtas 
sąnaudų įvertinimo modelis, kuris suteikė galimybę apskaičiuoti dėl nelaimingų atsitikimų 
darbe ir profesinių ligų patiriamas išlaidas pasaulio, ES ir regionų lygmenimis. Šie įverčiai 
buvo panaudoti kuriant patogią naudoti DSS vertės duomenų vizualizacijos priemonę, kuri 
dabar pateikiama internete. 

Prieš numatomą 2020–2021 m. raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų prevencijai skirtą saugių 
darbo vietų kampaniją EU-OSHA ėmė planuoti naują DSS apžvalgą, kuria siekiama gerinti 
supratimą apie šį svarbų DSS klausimą ir rasti naujų būdų užkirsti kelią su darbu susijusiems 
raumenų ir kaulų sistemos sutrikimams. 

3 DSS valdymo priemonės 
OiRA platformoje siūloma nemokamų interaktyvių 
internetinių priemonių, kurios gali būti naudojamos 
atliekant profesinės rizikos vertinimus. Ja 
grindžiamos EU-OSHA pastangos pasiekti 
įmones, visų pirma labai mažas ir mažąsias 
įmones, taip pat padėti joms valdyti DSS. Kad 
tarpininkams ir kitiems suinteresuotiesiems 
subjektams būtų lengviau kurti OiRA priemones ir 
susijusią medžiagą, jomis naudotis ir dalytis su 
labai mažomis ir mažosiomis įmonėmis, OiRA 
svetainė buvo pertvarkyta bei atnaujinta 2016 m. 
pabaigoje ir plačiai pristatoma visus 2017 m. Be 
to, visus metus buvo plačiai pristatomas naujas reklaminis priemonių rinkinys, į kurį įtrauktos 
priemonės (įskaitant naują Napo filmą ir infografiką), skirtos padėti suinteresuotoms šalims ir 
tarpininkams didinti informuotumą apie OiRA ir siekti, kad šiomis priemonėmis galėtų 
naudotis labai mažos ir mažosios įmonės. OiRA bendruomenė, kurią sudaro 16 nacionalinių 
ir 14 ES lygmens sektorių partnerių, 2017 m. buvo labai aktyvi; pavyzdžiui, buvo paskelbta 
19 naujų priemonių (dabar jų iš viso yra 137), o rizikos vertinimų, atliktų pasinaudojant tomis 
priemonėmis, skaičius išaugo nuo maždaug 22 000 2016 m. spalio mėn. iki beveik 65 000 
2017 m. pabaigoje. 
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© EU-OSHA  

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
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://oiraproject.eu/en/
https://oiraproject.eu/en/promotional-resources
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4 Informuotumo didinimas 
4.1 Kampanijos 

2016–2017 m. kampanija „Saugi 
darbo vieta visoms amžiaus 
grupėms“ buvo labai sėkminga; 
visų pirma prie to prisidėjo EU-
OSHA nacionaliniai ryšių punktai, 
oficialūs kampanijos partneriai ir 
kampanijos žiniasklaidos partneriai. 

Vienas iš pagrindinių produktų, 
kurie buvo pristatyti siekiant padėti 
vykdyti kampaniją, buvo saugesnio 
ir sveikesnio darbo bet kokiame 
amžiuje duomenų vizualizacijos 
priemonė; ja pasinaudodami 

vartotojai gali ieškoti faktų ir skaičių apie atskirų valstybių narių ir visos ES darbo jėgą. Apie 
e. vadovą „Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“ buvo toliau plačiai informuojama 
visus 2017 m.; bendradarbiaujant su CEDEFOP, EIGE ir EUROFOUND, buvo parengta 
didelė su kampanija susijusi ataskaita „Siekiant, kad darbas Europoje būtų palankus visų 
amžiaus grupių darbuotojams: ES agentūrų požiūris į darbą ir senėjimą viso gyvenimo 
perspektyvoje“. 

2017 m. surengta keletas geros praktikos mainų renginių, įskaitant EU-OSHA Briuselyje kovo 
mėn. rengtą 2 dienų renginį, kurį sudarė praktiniai seminarai ir plenariniai posėdžiai saugaus, 
sveiko ir tvaraus darbo klausimais. Renginius taip pat rengė kampanijos partneriai savo 
buveinėse, pavyzdžiui, Italijoje ir Vokietijoje. 

Geros praktikos apdovanojimai surengti Valetoje (Malta) 2017 m. balandžio 26 d. 
Apdovanojimus gavo devynios organizacijos, dar devynios buvo paskatintos. Artėjant 
apdovanojimų ceremonijai buvo išleista brošiūra, kurioje pristatomi apdovanoti ir paskatinti 
pavyzdžiai. 

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitė įvyko spalio 23–27 d.; kampanijoje 
socialinėje žiniasklaidoje su saitažodžiu #EUhealthyworkplaces dalyvavo rekordiškai daug 
žmonių. 

Lapkričio mėnesį Bilbao mieste buvo surengtas dviejų dienų Aukščiausiojo lygio susitikimas 
saugių darbo vietų tema, kuriuo buvo užbaigta 2016–2017 m. kampanija. Per susitikimą vyko 
ne tik plenariniai posėdžiai, bet ir keturi interaktyvūs paraleliniai renginiai, per kuriuos 
auditorija buvo skatinama dalyvauti apklausose ir klausimų bei atsakymų sesijose. Daugiau 
kaip 350 aukščiausiojo lygio susitikime dalyvavusių delegatų turėjo galimybę aptarti 
kampaniją, keistis gerąja patirtimi ir megzti ryšius. 

Kitas svarbus 2016–2017 m. kampanijos elementas buvo Europos pagalbos kampanijoms 
paketas (angl. ECAP), kuris buvo skirtas padėti nacionaliniams ryšių punktams organizuoti 
daugiau kaip 200 su kampanija susijusių priemonių. 

© EU-OSHA/Markel Redondo 

 

https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en
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https://healthy-workplaces.eu/en/national-focal-points
https://healthy-workplaces.eu/en/official-campaign-partners
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http://www.cedefop.europa.eu/
http://eige.europa.eu/
https://www.eurofound.europa.eu/
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/towards-age-friendly-work-europe-life-course-perspective-work/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/towards-age-friendly-work-europe-life-course-perspective-work/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/towards-age-friendly-work-europe-life-course-perspective-work/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2016-2017-booklet/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2016-2017-booklet/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/healthy-workplaces-summit-2017
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/healthy-workplaces-summit-2017
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2018–2019 m. kampanija „Saugi darbo vieta. Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“ 
siekiama didinti informuotumą apie riziką, kurią darbo vietoje sukelia pavojingos medžiagos, 
ir skatinti diegti rizikos prevencijos kultūrą. 2017 m. rengiantis kampanijai, be kita ko, naujoje 
saugių darbo vietų kampanijos interneto svetainėje buvo sukurtas puslapis, kuriame buvo 
skaičiuojamas iki kampanijos likęs laikas; kampanija oficialiai pradėta 2018 m. balandžio 
mėn. 

4.2 Informuotumo didinimo veikla 
2017 m. lapkričio mėn. Filmo apie saugias darbo vietas apdovanojimas buvo skirtas keliems 
nugalėtojams: „Before the Bridge“ („Prieš tiltą“) (rež. Lewis Wilcox, JAV) ir „Turtle Shells“ 
(„Vėžlio kiautai“) (rež. Tuna Kaptan, Vokietija). Be to, žiuri atskirai paminėjo Mortezos 
Atabaki iš Turkijos filmą „Alien“ („Svetimas“). 

Kadangi animaciniam veikėjui Napo suėjo 
20 metų, EU-OSHA sukūrė specialų jubiliejinį 
Napo svetainės logotipą; taip pat gimtadienio 
proga buvo sukurtas vaizdo klipas. Be dviejų 
naujų Napo filmų, skirtų OiRA projektui ir 
vairuotojų profesionalų saugai ir sveikatai, per 
Napo kampaniją Bilbao metro keleiviai buvo 
informuojami apie saugą ir sveikatą darbo 
vietose. 

2017 m. EU-OSHA dalyvavo keliuose 
informuotumo didinimo renginiuose, įskaitant Darbuotojų saugos ir sveikatos pasaulinį 
kongresą Singapūre spalio mėn., taip pat 35-ąjį „A+A“ tarptautinį kongresą ir prekybos mugę 
Diuseldorfe (Vokietija). 

2017 m. agentūrai buvo intensyvūs metai žiniasklaidos srityje: 15 naujienų reportažų ir 
pranešimų spaudai, daugiau kaip 70 straipsnių ir atsakymų į žiniasklaidos priemonių 
užklausas, 858 paminėjimai internete ir daugiau kaip 8 000 pranešimų socialinėje 
žiniasklaidoje. 

EU-OSHA svetainė buvo aktyvi visus 2017 m.: paskelbta 64 daugiakalbės svarbiausios 
informacinės santraukos ir 112 naujienų straipsnių, sulaukta daugiau kaip 1,2 mln. unikalių 
lankytojų. Dar 14 svarbiausių akcentų ir 18 naujienų straipsnių paskelbta kampanijos 
svetainėje, kurioje iki 2017 m. pabaigos apsilankė daugiau kaip 95 000 lankytojų. Beveik 
kasdien skelbdama pranešimus socialinėje žiniasklaidoje, EU-OSHA toliau didino savo 
aktyvumą socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Twitter“, „LinkedIn“ ir „YouTube“. Didelį 
aktyvumą internete paskatino oficialių kampanijos partnerių geros praktikos mainų renginys, 
aukščiausiojo lygio susitikimas saugių darbo vietų tema ir Europos darbuotojų saugos ir 
sveikatos savaitė. 

Daugiakalbystė yra vienas iš ES kertinių principų, labai svarbus EU-OSHA sėkmei, tad vienu 
iš EU-OSHA 2017 m. akcentų tapo Europos ombudsmeno apdovanojimas už tinkamą 
administravimą, skirtas už bendrą projektą, kuris įgyvendintas su EUIPO ir ES vertimo centru 
parengiant priemonę, siekiant pagerinti daugiakalbių interneto svetainių vertimo valdymą. 

 

© EU-OSHA/Markel Redondo 

 

https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
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https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-road-safety
https://osha.europa.eu/en
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https://twitter.com/eu_osha
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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/
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5 Žinių perdavimas per tinklus 
EU-OSHA performulavo ilgalaikius savo internetinės daugiakalbės DSS informacijos 
enciklopedijos „OSHwiki“ tikslus. Per visus metus į platformą buvo įtraukiami nauji ir 
redaguojami jau paskelbti straipsniai. 

2017 m. EU-OSHA sukūrė ir pristatė ES masto DSS informacinės sistemos bandomąją 
versiją; sistemoje bus renkami ir apibendrinami duomenys apie įvairius su DSS susijusius 
rodiklius, pavyzdžiui, apie nacionalines DSS strategijas ir nelaimingus atsitikimus darbe ES; 
proceso pabaigoje bus atliktas interaktyvus duomenų vizualizavimas. 

2017 m. artėjo į pabaigą projektas, kurį 
įgyvendinant siekta surinkti informaciją apie 
valstybių narių nacionalines DSS strategijas; 
jo rezultatais siekiama prisidėti prie naujos 
DSS informacinės sistemos rengimo. 

Bilbao mieste rugsėjo mėn. buvo surengtas 
dviejų dienų seminaras apie e. priemones, 
skirtas užkirsti kelią pavojingų medžiagų 
keliamai rizikai. 

Kartu su Užimtumo generaliniu direktoratu 
EU-OSHA paskelbė e. vadovą „VeSafe“ apie 
riziką darbe, susijusią su transporto 
priemonėmis. Su šia rizika Europoje yra susiję 
29 proc. visų mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe. 

6 Tinklų kūrimas ir komunikacinė veikla 
2017 m. Valdančioji taryba susitiko dukart ir priėmė 2018–2020 m. programavimo dokumento 
projektą, o Biuras susitiko aptarti ilgesnio laikotarpio agentūros veiklos kryptį. Be to, EU-
OSHA susitiko su Priemonių ir informuotumo didinimo patariamąja grupe ir DSS informacijos 
patariamąja grupe aptarti kampanijos reikalų ir kitų vykdomų projektų. 

Visus 2017 m. EU-OSHA toliau mezgė ryšius ir puoselėjo glaudžius santykius su įvairiomis 
Europos institucijomis ir kitais Europos suinteresuotaisiais subjektais. Agentūra visapusiškai 
remia Europos socialinių teisių ramsčio, kuriame darbuotojų sauga ir sveikata apibrėžiama 
kaip viena iš pagrindinių socialinių teisių, sukūrimą ir šiuo klausimu glaudžiai bendradarbiauja 
su Komisija. Be to, 2017 m. EU-OSHA konstruktyviai prisidėjo prie diskusijų dėl Europos 

© EU-OSHA  
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https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/themes
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
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darbo institucijos įsteigimo, priėmė Europos Parlamento narių delegaciją, kuri su tiriamuoju 
vizitu lankėsi Bilbao mieste, ir pratęsė išteklių skyrimą Su kancerogenais susijusių veiksmų 
gairėms. 

EU-OSHA labai vertina gerus darbinius santykius su savo partneriais, pavyzdžiui, su savo 
nacionaliniais ryšių punktais ir Europos įmonių tinklu. Pirmą kartą Beniliukso šalių 
nacionaliniai ryšių punktai surengė bendrą kampanijos renginį Belgijoje; Šiaurės šalių ryšių 
punktų atstovai taip pat susitiko aptarti regioninės bendradarbiavimo veiklos plėtotės. 
2017 m. EU-OSHA toliau glaudžiai bendradarbiavo su Europos įmonių tinklu, kurio DSS 
ambasadoriai dalyvaus pristatant ir įgyvendinant 2018–2019 m. saugių darbo vietų 
kampaniją. 

EU-OSHA padeda Vakarų Balkanų šalims ir Turkijai integruotis į Europos DSS sistemą; 
finansavimas pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę buvo atnaujintas 2017 m. Ryšių 
punktų susitikimai, mokymai ir praktiniai seminarai, rengiami įgyvendinant šią veiklą, padeda 
geriau suprasti Europos DSS praktiką ir užtikrinti socialinio dialogo pažangą regione. 

  

https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
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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KAIP ĮSIGYTI EUROPOS SĄJUNGOS LEIDINIŲ 

Nemokamų leidinių galite įsigyti: 
• vieną egzempliorių: 

svetainėje EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu); 
• daugiau negu vieną egzempliorių / plakatą / žemėlapį: 

Europos Sąjungos atstovybėse (http://ec.europa.eu/represent_lt.htm),  
ES nepriklausančių šalių delegacijose (http://eeas.europa.eu/delegations/index_lt.htm), 
susisiekę su tarnyba Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_lt.htm)  
arba paskambinę numeriu 00 800 6 7 8 9 10 11 (nemokamai visoje ES (*). 
 
(*) Informacija teikiama nemokamai, daugelis skambučių taip pat nemokami (nors kai kurie ryšio paslaugų teikėjai  
 gali imti mokestį, taip pat gali reikėti mokėti, jeigu skambinsite taksofonu arba viešbučio telefonu). 

Parduodamų leidinių galite įsigyti: 
• svetainėje EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). 

 

 

 

  

http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
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Europos darbuotojų saugos ir sveikatos 
agentūra 

12 Santiago de Compostela,  
E-48003 Bilbao, Spain 
Тel. +34 944358400 
Faksas +34 944358401 
E. paštas information@osha.europa.eu 

http://osha.europa.eu 

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos 
agentūra (EU-OSHA) padeda užtikrinti, kad 

Europos darbo vietos būtų saugesnės, 

sveikesnės ir našesnės. Agentūra atlieka 

tyrimus, kuria ir platina patikimą, apibendrintą ir 

objektyvią informaciją apie darbuotojų saugą ir 

sveikatą ir rengia informuotumo didinimo 

kampanijas visoje Europoje. 1994 m. Europos 

Sąjungos įsteigta agentūra įsikūrusi Bilbao 

mieste, Ispanijoje. Čia kartu dirba Europos 

Komisijos, valstybių narių vyriausybių, darbdavių 

ir darbuotojų organizacijų atstovai ir geriausi visų 

28 ES valstybių narių ir kitų šalių specialistai. 

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