
Резиме 
Годишен извештај 2016

Безбедноста и здравјето при работа се грижа на сите. Тоа е добро за тебе. Добро е и за бизнисот.

Eвропска агенција за безбедност и здравје при работа



Резиме - годишен извештај 2016

Европска агенција за безбедност и здравје при работа

Summary — Annual Report 2016 

European Agency for Safety and Health at Work – EU-OSHA 1 

Europe Direct is a service to help you find answers 
to your questions about the European Union. 

Freephone number (*): 
00 800 6 7 8 9 10 11 

(*) The information given is free, as are most calls (though some operators, phone boxes or hotels 
may charge you).

More information on the European Union is available on the internet (http://europa.eu). 

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017 

ISBN 978-92-9496-306-2 

ISSN 1977-2440 

doi:10.2802/969695 

Catalogue number: TE-AF-17-001-EN-N 

© European Agency for Safety and Health at Work, 2017  

Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

Photographs 

Cover page: clockwise from top left: © SHUTTERSTOCK/Branislav Nenin, © SHUTTERSTOCK/science photo, 
© SHUTTERSTOCK/bikeriderlondon, © EU-OSHA/Stoyko Sabotanov 

Повеќе информации за Европската Унија се достапни на Интернет (http://europa.eu)

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017

ISBN 978-92-9496-306-2
ISSN 1977-2440
doi:10.2802/969695
Catalogue number: TE-AF-17-001-EN-N

© Европска Агенција за Безбедност и Здравје при Работа, 2017 
Репродукцијата е дозбволена под услов да се наведе изворот.

Фотографии:

Cover page: clockwise from top left: © SHUTTERSTOCK/Branislav Nenin, © SHUTTERSTOCK/science photo,
© SHUTTERSTOCK/bikeriderlondon, © EU-OSHA/Stoyko Sabotanov



Резиме - годишен извештај 2016

Европска агенција за безбедност и здравје при работа

Summary — Annual Report 2016 

European Agency for Safety and Health at Work – EU-OSHA 1 

Europe Direct is a service to help you find answers 
to your questions about the European Union. 

Freephone number (*): 
00 800 6 7 8 9 10 11 

(*) The information given is free, as are most calls (though some operators, phone boxes or hotels 
may charge you).

More information on the European Union is available on the internet (http://europa.eu). 

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017 

ISBN 978-92-9496-306-2 

ISSN 1977-2440 

doi:10.2802/969695 

Catalogue number: TE-AF-17-001-EN-N 

© European Agency for Safety and Health at Work, 2017  

Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. 

Photographs 

Cover page: clockwise from top left: © SHUTTERSTOCK/Branislav Nenin, © SHUTTERSTOCK/science photo, 
© SHUTTERSTOCK/bikeriderlondon, © EU-OSHA/Stoyko Sabotanov 

Summary — Annual Report 2016 

European Agency for Safety and Health at Work – EU-OSHA 2 

The year 2016 was an important one for the European Agency for Safety and Health at Work (EU-
OSHA), spreading the messages arising from several flagship projects. This includes the second edition 
of the European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER-2) and a large project 
commissioned by the European Parliament, ‘Safer and healthier work at any age — occupational safety 
and health in the context of an ageing workforce’.  

The 2016-17 Healthy Workplaces Campaign enjoyed a very successful year and introduced a user-
friendly e-guide and a data visualisation tool. These achievements are all thanks to the hard work and 
dedication of EU-OSHA staff and the tremendous support of our national focal points and campaign 
partners. 

 

1 Anticipating change 
In March 2016, EU-OSHA started a new 2-year project: 
‘Foresight on new and emerging occupational safety 
and health risks associated with information and 
communication technologies and work location by 
2025’. The project explores the potential impacts of 
developments in information and communication 
technologies, and changes in work location on workers’ 
safety and health. In addition to encouraging debate on 
potential policies and measures, the results will inform 
EU and national policy-makers and social partners. 

The authors of three expert review articles, 
commissioned by EU-OSHA, on crowdsourcing, robotics and performance-enhancing drugs, presented 
their papers at a seminar for EU-OSHA’s Governing Board in January 2016. Another two expert review 
articles were commissioned on 3D printing and worker-monitoring software for publication later in 2017.  

 
2 Facts and figures 
2.1 ESENER 
The second edition of the ESENER study surveyed almost 50,000 workplaces in 36 countries during 
2014. An overview report was published in March 2016, and the findings of the two follow-up studies1 
were presented at the plenary meeting of the European Commission’s Advisory Committee on Safety 
and Health in November 2016. Another two follow-up studies on (1) the management of psychosocial 
risks and (2) occupational safety and health (OSH) management practices began in 2016, and the 
results will be published in 2018. The findings of ESENER-2 were presented at events at national and 
international level. One of the final projects will be an evaluation of ESENER-2, which will feed into the 
development of ESENER-3, to be carried out early in 2019.  

                                            
 
1 ‘Worker participation in the management of OSH’, including the main report, a summary and seven country reports, and ‘A 

joint analysis of three major surveys on safety and health at work: ESENER-2, the LFS 2013 ad hoc module on accidents at 
work and other work-related health problems, and the 6th EWCS, published as the main report and a summary. 

© EU-OSHA, Shutterstock/science photo 

2016 година беше значајна за Европската агенција за безбедност и здравје при работа (EU-OS-
HA), а во јавноста се пренесуваат пораки произлезени од неколку водечки проекти. Ова е 
второто издание на Европското истражување на нови ризици и ризици кои произлегуваат (ES-
ENER-2) и голем проект, кој беше нарачан од страна на Европскиот парламент, 

“Побезбедена и поздрава работа зо секоја возраст - Безбедност и здравје при работа во 
контекст на постарата работна сила”. Кампањата за здрави работни места 2016 - 2017 
имаше успешна година и воведе прифатлива eлектронски водич за корисниците и алатка за 
визуелизација на податоци. Овие достигнувања биле направени благодарение на напорната 
работа и посветеноста на вработените на ЕУ-ОСХА и извонредна поддршка на националните 
фокал поинт и партнери на кампањата.

1 Предвидување промени
Во март 2016 година, ЕУ-OSHA започна нов 2-годишен 
проект: “Предвидливост на нови и нови ризици за 
безбедноста и здравјето при работа, поврзани со 
информатичките и комуникациските технологии и 
работната локација до 2025 година”. Проектот ги 
истражува потенцијалните влијанија на развојот на 
информатичките и комуникациските технологии 
и промените во работното место врз безбедноста 
и здравјето на работниците. Покрај поттикнување 
на дебата за потенцијалните политики и мерки, 
резултатите ќе ги информираат ЕУ и националните 
креатори на политики и социјалните партнери.

2 Факти и бројки
2.1 ESENER
Второто издание на ESENER истражување беше покриена од страна на речиси 50.000 работни места во 
36 земји во текот на 2014 година. Извештајот е објавен во март 2016 година, како и резултатите од две 
последователни студии1 претставен на пленарната седница на Советодавниот одбор на Европската 
комисија за безбедност и здравје при работа во ноември 2016 година Дополнителни две студии на (1) 
управувањето со психосоцијалните ризици и (2) практики за безбедност и здравје при работа започна 
во 2016 година, а резултатите ќе бидат објавени во 2018 година. Резултатите од истражувањето ESEN-
ER-2 беа презентирани на настани на национално и на меѓународно ниво. Еден од последните проекти 
ќе бидат евалуација истражување ESENER-2 кој ќе се користи за развивање на истражување ESENER-3 
чија реализација е планирана на почетокот на 2019

 Автори на три трудови на стручната ревизија, нарачани од страна на ЕУ-ОСХА, за работни места преку 
интернет (crowdsourcing), роботика и средства за подобрување на ефикасноста ги презентираа своите 
трудови на семинарот за Управниот одбор на ЕУ-ОСХА во јануари 2016. Порачани се уште две експертски 
студии за 3D печатење и софтвер за следење на вработените, кои ќе бидат објавени подоцна во 2017 
година.

1 ‘Worker participation in the management of OSH’, “Учеството на работниците во управување со безбедност и здравје при 
работа”, која го вклучува главниот извештај, резиме и извештаи од седум земји, односно “Заедничка анализа на три големи 
студии за безбедност и здравје при работа”: ESENER-2, ад хок модул за несреќи при работа и други здравствени проблеми 
поврзани со работата во рамките на работната сила за истражување од 2013 година и шестата Европа анкета за работните 
услови во (EWCS), објавен како главен извештај и резиме.
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2.2 Поглед на безбедноста и здравјето при работа
Три годишниот пилот проект ‘Safer and healthier work at any age — occupational safety and health in the 
context of an ageing workforce’  Главната цел беше да се истражи како да се подобри безбедноста и 
здравјето на работното место во контекст на предизвиците на постарата работна сила и да се помогне 
во развојот на политиката во оваа област. Главните резултати од извештајот може да се најде во 
извештајот ‘Safer and healthier work at any age — Final overall analysis report’

Во текот на 2016 објавени се првичните резултати од тригодишниот 
проект со цел да се идентификуваат ефективни политики, стратегии 
и практични пристапи за спроведување на мерките за безбедност 
и здравје при работа, особено во микро претпријатија и малите 
бизниси. Во извештајот, ‘Contexts and arrangements for occupation-
al safety and health in micro and small enterprises in the EU — SESAME 
project’, го потврдува значењето на малите и микро претпријатија 
за економијата на ЕУ, но, исто така, ја нагласува загриженоста за 
безбедноста и здравјето на работниците и факторите одговорни за 
лошата имплементација на безбедноста и здравјето при работа во 
мали и средни претпријатија. Вториот извештај, за перспективите 
на работниците и сопствениците на мали и микро претпријатија, ќе 
биде објавен во 2017 година

Работата на сите проекти во рамките на прегледот на безбедноста и здравјето при работа во поглед на 
случаи на инвалидитет и болести поврзани со работата продолжи и во 2016 година. Преглед на стручната 
литература за првиот проект ‘Rehabilitation and return to 
work after cancer’, беше објавен по повод Меѓународниот ден 
борба против ракот на 4 февруари 2017 година. Прегледи на 
литература на другите проекти2 ќе бидат објавени подоцна 
во 2017 година.
Друг преглед на проект од БЗР, ‘Costs and benefits of occupa-
tional safety and health’, има за цел да се процени вредноста 
на системот за здравјето и безбедноста на работата во 
општеството, да им помогне на креаторите на политиките, 
истражувачите и посредниците во донесување на решенија за 
политики и практики во областа на безбедноста и здравјето 
при работа. Првичниот извештај за преглед на податоци, 
‘Estimating the cost of work-related accidents and ill-health: 
An analysis of European data sources’, беше објавен во 2016. 
Првиот дел од втората фаза на проектот беше започнат во 
2016. Алатките за визуелизација на податоците ќе се воведат кон крајот на 2017 и ќе биде прOследен 
со пософистициран модел на трошоци.
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2.2 OSH overviews  
The 3-year pilot project ‘Safer and healthier work at any age — occupational safety and health in the 
context of an ageing workforce’ was completed in 2016. Its main aim was to investigate ways of 
improving safety and health at work in the context of the challenges of an ageing workforce and to assist 
in policy development in this area. The main findings of the report can be found in ‘Safer and healthier 
work at any age — Final overall analysis report’.  

Initial results from a 3-year project to identify effective policies, 
strategies and practical approaches to OSH management 
specifically in micro and small enterprises (MSEs) were published 
in 2016. The report, ‘Contexts and arrangements for occupational 
safety and health in micro and small enterprises in the EU — 
SESAME project’, confirms the importance of MSEs for the EU 
economy, but also emphasises concerns regarding the safety and 
health of workers and highlights the factors contributing to poor 
OSH management in small enterprises. Another report, on the 
perspectives of workers in and owners of MSEs, will be published 
in 2017. 

Work on each of the projects of the OSH overview on work-related diseases and disabilities continued 
in 2016. The literature review for the first project, ‘Rehabilitation and return to work after cancer’, was 
published to coincide with World Cancer Day on 4 February 
2017. Literature reviews on the other projects2 will be published 
later in 2017.  

Another OSH overview project, ‘Costs and benefits of 
occupational safety and health’, aims to estimate the value of 
OSH to society, to help policy-makers, researchers and 
intermediaries make informed decisions on OSH policies and 
practices. The initial report on the review of the data, ‘Estimating 
the cost of work-related accidents and ill-health: An analysis of 
European data sources’, was published in 2016. The first strand 
of the second stage of the project was initiated in 2016. A data 
visualisation tool will be introduced later in 2017 and will be 
followed by a more sophisticated cost model.  

 

3 Tools for OSH management 
OiRA is EU-OSHA’s flagship web-based platform, which provides European enterprises with free online 
interactive tools for carrying out workplace risk assessments. The tools are tailored to the specific needs 
of different sectors and national contexts. The OiRA website was revamped in 2016 for launch in 
January 2017. By the end of 2016, over 100 OiRA tools had been published and over 50,000 risk 
assessments carried out using these tools. The OiRA community is the key to the project’s success. 

                                            
 
2 Specific work-related diseases caused by biological agents; and methodologies for identifying work-related diseases through 

sentinel and alert systems. 

© EU-OSHA, Adam Skrzypczak 

© EU-OSHA, Emmanuel Biard 
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2 Specific work-related diseases caused by biological agents; and methodologies for identifying work-related diseases through 
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3  Aлатки за управување со безбедност и здравје при работа
OiRA e важнa интернет платформа на EU-OSHA сo која на европските компании им се нудат бесплатни 
интерактивни алатки за спроведување на проценка на ризик на работното место. Алатките се 
прилагодени на специфичните потреби на различни сектори и национални контексти. Порталот OiRA е 
редизајниран во 2016 година и поставен е во јануари 2017 година. До крајот на 2016 година се објавени 
повеќе од 100 алатки и извршени се повеќе од 50.000 проценка на ризик со користење на овие алатки. 
Корисниците на OiRA се клучни за успехот на проектот. 

2 Специфични болести поврзани со работата предизвикани од биолошки агенси; и методологии за утврдување на работа 
поврзани со болеста преку тест системи и системи за предупредување.
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Throughout 2016, EU-OSHA and the community worked closely together to raise awareness of OiRA. 
EU-OSHA also developed a promotional OiRA toolkit, to be launched in 2017, which will help to widen 
the reach of OiRA across Europe. 

EU-OSHA is also committed to supporting the development and promoting the use of other OSH e-tools. 
To this end, a workshop on e-tools was held in Bilbao in September 2016. Experts gave presentations 
on topics ranging from overviews of e-tool development to how to create a mobile app in only five steps! 
Another e-tool seminar is planned for September 2017. The topic will be dangerous substances, the 
focus of the 2018-19 Healthy Workplaces Campaign. 

 

4 Raising awareness 
4.1 Campaigns 

The evaluation of the Healthy Workplaces Campaign 2014-15: Healthy Workplaces Manage Stress 
concluded that this campaign was more successful than any previous campaign and that it had proved 
to be a real catalyst for change. EU-OSHA will address some challenges such as giving more 
opportunities for tailoring campaign materials to national contexts and will use the lessons learned to 
shape the 2018-19 Healthy Workplaces Campaign. 

The Healthy Workplaces Campaign 2016-17: Healthy 
Workplaces for All Ages was officially launched on 15 
April 2016. It focuses on the importance of risk prevention 
for maintaining sustainable working lives.  

EU-OSHA’s network of national focal points is the back-
bone of each Healthy Workplaces Campaign as they 
coordinate the campaign at national level. They organise 
a wide range of campaign activities such as events, 
media and PR actions and thanks to their efforts the 
campaign has shined a light on why healthy and 
sustainable workplaces are vital for workers of all ages.  

The campaign was supported by a wealth of materials, 
including a core campaign pack in 25 languages. By the 
end of December, some 800,000 items of campaign 
materials had been distributed. Products for this campaign included the ‘Healthy Workplaces for All 
Ages E-guide’ and the online visualisation tool, ‘Safer and healthier work at any age’, which allows users 
to explore the information interactively.  

During the European Week for Safety and Health at Work, which ran from 24 to 28 October, hundreds 
of events were held across Europe to promote the campaign messages. EU-OSHA and one of its 
campaign media partners, PPE.org, held a live Twitter chat, and there was an opportunity for campaign 
media partners to interview Dr Sedlatschek. 

The campaign attracted over 100 official campaign partners (OCPs) and 34 campaign media partners. 
OCPs held a number of events in 2016, including good practice exchange events at Ideal Standard and 
Lego. The OCPs also formed a Healthy Workplaces Official Campaign Partner Steering Group, which 
aims to develop and promote good practice exchange and mutual learning.  

Campaign launch, Healthy Workplaces for All Ages, 
Brussels, April 2016 

© EU-OSHA, Michael Chia 
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4 Подигнување на свеста
4.1 Кампањи
Во заклучокот на проценката на Кампањата за здрави работни места 2014 - 2015. Стрес менаџмент за 
здрави работни места наведува дека оваа кампања беше поуспешна од било која претходна кампања 
и тоа беше вистински катализатор за промени. EU-OSHA ќе се обрне внимание на некои проблеми, 
како што се обезбедување на повеќе можности за прилагодување на придружни материјали кампањи 
ситуација во одделни земји и ќе ги користат нови знаења за дизајн на кампањи за здрави работни места 
2018th да 2019th

Кампањата за здрави работни места 2016 - 2017. Кампањата 
здрави работни места за сите возрасти официјално 
започна 15 април 2016 година. Акцентот е ставен на 
важноста на спречувањето на ризици за одржливоста на 
работниот живот.

ЕУ-ОСХА мрежата на националните фокал поинт е 
почетна точка на сите кампањи за здрави работни места 
бидејќи овие фокал поинт ја координираат кампањата 
на национално ниво. Организираат широк спектар на 
изборните активности како што се настани, односи со 
јавноста и медиумски активности, и благодарение на 
нивните кампањи, покажаа зошто здравите и одржливи 
работни места се од клучно значење за работниците од 
сите возрасти.

Кампањата содржи голем број на материјали, 
вклучувајќи збир на документи кампања преведена на 
25 јазици.

До крајот на декември беа дистрибуирани околу 800.000 парчиња материјал од кампањата. Во 
материјалите за оваа кампања беа вклучени “Е-водич за здрави работни места за сите возрасти“ 
и веб алатки за визуелизација”Побезбедни и поздрави работани места за сите возрасти”, која 
им овозможува на корисниците интерактивно да ги следат информациите.

За време на Европската недела за безбедност и здравје при работа, која траеше од 24 до 28 
октомври, се одржа стотици настани низ цела Европа со цел да се промовира пораката на 
кампањата. EU-OSHA и еден од нејзините медиумски партнери кампања, PPE.org, организираа 
разговори на Твитер во живо, а медиумските партнери на кампањата имаа можност да 
разговарат со д-р Sedlatschek.

Кампањата привлече повеќе од 100 официјални партнери на кампањата како и 34 медиумски 
партнери. Официјалните партнери на кампањата одржа голем број на настани во текот на 2016 
година, вклучувајќи ги и оние за размена на добри практики во компаниите Идеал Стандард 

Во текот на 2016 EU-OSHA и корисниците тесно соработуваат со цел да се подигне свеста на OiRA 
платформа. EU-OSHA исто така, развива промотивна комплет алатки OiRA кои ќе почнат 2017 и ќе се 
овозможи ширење на дофат OiRA-е во Европа.

EU-OSHA исто така е посветена на поддршката за развој и ја промовира употребата на други е-алатки за 
безбедност и здравје при работа. За таа цел, работилница за е-алатки се одржа во Билбао во септември 
2016 година. Експертите имаа презентации на различни теми, од презентацијата на е-алатки за начини 
да се направи мобилна апликација во само пет чекори! Вториот семинар на е-алатки е закажана за 
септември 2017 година, а тема ќе биде опасни материи, која е во центарот на кампањата за здрави 
работни места 2018 до 2019.чија реализација е планирана на почетокот на 2019

Лансирање на кампањата “Здрава работни места 
за сите возрасти”, Брисел, април 2016 година.
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The campaign was promoted through social media (#EUhealthyworkplaces), news articles and 
campaign newsletters. 

Preparations for the 2018-19 Healthy Workplaces Campaign: Healthy Workplaces Manage Dangerous 
Substances are now under way. 

4.2 Awareness-raising activities 
In November 2016, the Healthy Workplaces Film Award was presented at DOK Leipzig to Jakob Schmidt 
for his film To Be a Teacher (Zwischen den Stühlen). The film tells the emotional story of three young 
teachers’ first experiences of working in school sensitively and with humour. However, its portrayal of 
the psychosocial risks faced by young teachers leaves the viewer with a lot to think about. The film will 
be subtitled in 13 languages and distributed to national focal points on DVD. 

No Healthy Workplaces Campaign could be complete 
without a Napo film. A new film, Napo in ... Back to a 
healthy future, was released to promote the main 
messages of the 2016-17 Healthy Workplaces 
Campaign. The Napo for Teachers toolkit continued to 
be popular in 2016, and there is now a Czech version.  

EU-OSHA organised a number of events throughout 
the year, including a celebration of Europe Day on 9 
May. It also hosted a workshop at the 19th European 
Health Forum Gastein in September, and participated 
in the 12th World Conference on Injury Prevention and 

Safety Promotion in Tampere, also in September. It took part, as well, in the 12th World Conference on 
Injury Prevention and Safety Promotion in Prague and the EU Slovak Presidency Conference in 
Bratislava, both in October. The EU Agencies Forum, held in Brussels in December, brought together 
EU agencies, stakeholders and policy-makers for high-level discussions. 

 
5 Networking knowledge 
OSHwiki is EU-OSHA’s multilingual collaborative web platform that allows users to create and share 
OSH knowledge online. In 2016, EU-OSHA promoted the OSHwiki website to widen the community and 
expand the knowledge base. As a result, new articles were published and existing ones were edited 
and translated. Following a feasibility study on the future of OSHwiki, EU-OSHA is now preparing a new 
long-term strategy for the platform. 

In 2016, EU-OSHA’s other networking knowledge activities mainly focused on taking action on work-
related cancer by raising awareness and sharing good practice. It worked closely with five European 
partners to draw up the Roadmap on Carcinogens to support the agreement signed on 25 May 2016. 
The Roadmap follows proposed changes to the Carcinogens and Mutagens Directive (2004/37/EC) that 
aim to reduce the exposure of workers to carcinogens. EU-OSHA also supported the European 
Commission during its revision of the Directive by taking part in meetings and videoconferences. 

 

 

© Via Storia and the Napo Consortium 

и Лего. Тие, исто така основаа Управувачка група официјални партнери на кампањата за 
здрави работни места, во насока на развивање и промовирање на размена на добри практики 
и заедничко учење.

Кампањата се промовира преку социјалните медиуми (#EUhealthyworkplaces), статии во 
весници и билтени на кампањите.

Подготовките за Кампањата за здрави работни места 2018 - 2019 „Ракување со опасни материи“ 
веќе започна.

4.2 Активности за подигнување на свеста
Во ноември 2016 година наградата за филм за Здрави работни места беше доделена на DOK 
Лајпциг фестивал на режисерот, Јаков Шмит за филмот Како да се биде наставник (zwischen ден 
Stühlen). Филмот ја раскажува емотивна приказна од првите искуства на три млади наставници 
во текот на училишната работа на внимателен и хумористичен начин. Сепак, приказната за 

психосоцијалните ризици со кои се соочуваат 
наставниците ги замислува гледачите. Филмот ќе 
биде преведена на 13 јазици и дистрибуира до 
националните фокал поинт на ДВД-а.

Ниту една кампања за здрави работни места нее 
потполна без анимиораниот филм НАПО. Новиот 
филм „Повраток во здрава иднина“ објавен е 
како би промовирал пораки на Кампањата за 
здрави работни места 2016-2017. 

Серијалот Напо за учители ја зачува популарноста 
во 2016, а сега пости и чешка верзија.

EU-OSHA има организирано бројни настани 
во текот на годината, вклучително  и прославата на Денот на Европа на 9-ти мај. Исто така, 
организираше работилница за време на 19-тиот Европски форум здравство во Gastein во 
септември и учествуваше на 12 Светската конференција за превенција повреди и унапредување 
на безбедноста, што се одржа во Тампере, исто така, во септември. Таа, исто така, учествуваше 
на 12-та светска конференција за превенција на повредите и промоција на безбедноста во 
Прага и на Конференцијата на Словачкото претседателство на ЕУ во Братислава, двата настани 
се случија во октомври. На Форумот на ЕУ агенции, кој се одржа во декември во Брисел, се 
собраа агенции од ЕУ, заинтересираните страни и креаторите на политиката на разговори на 
високо ниво.

5 Вмрежување знаење
OSHwiki е повеќејазична интернет платформа која им овозможува на корисниците пристап 
каде што можат да собираат и разменуваат знаења за безбедност и здравје при работа.Во 2016 
платформата OSHwiki ЕУ-ОСХА е промовирана со цел да се прошири заедницата на корисници 
и да се зголеми базата на знаење. Како резултат на тоа, објавени се нови статии, а постоечките 
се уредени и преведени. По физибилити студија за иднината на OSHwiki платформа, EU-OSHA 
сега подготвува нова долгорочна стратегија за платформата.

 Други активности на EU-OSHA завмрежување на знаења во 2016 година главно беа насочени 
кон подигање на свеста и размена на добри практики во однос на појава на рак како резултат 
на работа. Таа тесно соработува со пет европски партнери во однос на нацрт-план за акција за 
канцерогени супстанции, во знак на поддршка на договорот потпишан на 25 мај, 2016 година. 
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6 Вмрежување и корпоративна комуникација
Одборот на седници во 2016 година реши да го продолжи договорот со директорот на 
дополнителни пет години и реши дека канцеларија треба да дејствува како управен одбор 
на OiRA. Важни теми кои ги дискутираа различни советничкиа групи на ЕУ-ОСХА ја вклучија 
улогата на националните фокал поинт во комуникацијата и кампањите (советодавна група 
за комуникација и промоција) и стратегија за кампањата за здрави работни места 2018 дo 
2019 (советодавна група za комуникации и промовирање и советодавна група за знаења за 
безбедност и здравје при работа).

На европско ниво, EU-OSHA продолжи да ги развие односите со Европскиот парламент и 
Европската комисија за давање совети за прашања за безбедност и здравје при работа и учество 
во работата на Комисијата за секторски и социјален дијалог. Присуствуваат на состаноците на 
Комитетот за вработување и социјални работи на Европскиот парламент, се одржуваат редовни 
контакти со членови на Европскиот парламент и да се подигне свеста за неговите активности. 
EU-OSHA ги одржува блиски односи на соработка со социјалните партнери и Eurofound.

За да се постигнат целите ЕУ-ОСХА меѓу другите се потпира на партнерства со нејзините 
национални фокал поинт и Европската мрежа на претпријатија (ЕЕН). На завршниот состанок 
на фокал поинт во 2016 година за прв пат присуствуваа амбасадорите на ЕЕН за безбедност и 
здравје при работа. Како дел од проктите за комуникациско партнерство на ЕУ-ОСХА со ЕЕН 
е промоцијата со цел унапредување на безбедноста и здравјето при работа во мали и микро 
претпријатија. Во текот на 2016 година бројот на амбасадори ЕЕН за безбедност и здравје на 
работа е зголемен од 17 во 2015 година на 28 во 2016 година.

Што се однесува до присуството на ЕУ-ОСХА на интернет, во текот на 2016 имаше одличен 
резултат: сите веб-сајтови на агенцијата имаа повеќе од 2,4 милиони посетители, а и 
присуството на ЕУ-ОСХА на социјалните мрежи продолжи да расте во сите платформи (Твитер, 
Фејсбук, Линкедин и Јутјуб) - на пример, Твитер забележа раст од 19% во споредба со 2015 
година. ОСХпошта, интернет билтен на ЕУ-ОСХА, исто така, забележа зголемување на бројот 
на претплатници, која сега изнесува повеќе од 73, 000.

EU-OSHA има шест национални фокал поинт во земјите од Западен Балкан и Турција во поддршка 
на вклучувањето на овие земји во Европската трипартитнотаа структура за безбедност и здравје 
при работа. Соработка со овие земји е врз основа на Инструментот за претпристапна помош 
(ИПА). Како резултат на оваа поддршка, само во 2016 повеќе од 200 експерти за безбедност 
и здравје при работа и социјалните партнери од овие земји имаа можност да учествуваат 
во обуки, работилници и семинари. Оваа важна размена на информации резултираше со 
подобро разбирање на европската пракса во областа на безбедноста и здравјето при работа и 
подобрување на социјалниот дијалог во регионот.

Акциониот план ги следи предложените измени на Директивата за канцерогени и мутагени 
(2004/37 / EC) за намалување на изложеноста на работниците на канцерогени супстанци. 
Со учество на состаноци и видеоконференции ЕУ-ОСХА, исто така, обезбеди поддршка на 
Европската комисија за измена на истите.
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Како да добиете ЕУ публикации
Бесплатни публикации:
• Една копија:
преку EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

• Повеќе од една копија или мапи/постери:
Од ЕУ репрезентациите (http://ec.europa.eu/represent_en.htm); од делегациите во
земјите не-членки (http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm); со контактирање
на Europe Direct service (http://europa.eu/europedirect/index_en.htm) или јавување на
00 800 6 7 8 9 10 11 (бесплатна линија од ЕУ земјите)

Цена на публикации:
• преку EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
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Тel. +34 944358400 
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The European Agency for Safety and 
Health at Work (EU-OSHA) contributes to 

making Europe a safer, healthier and more 

productive place to work. The Agency 

researches, develops, and distributes 

reliable, balanced, and impartial safety and 

health information and organises pan-

European awareness raising campaigns. Set 

up by the European Union in 1994 and based 

in Bilbao, Spain, the Agency brings together 

representatives from the European 

Commission, Member State governments, 

employers’ and workers’ organisations, as 

well as leading experts in each of the EU 

Member States and beyond. 

Европска агенција за безбедност 
и здравје при работа (EU - OSHA) 
придонесува Европа да стана 
побезбедно, поздраво и многу повеќе 
продуктивно место за работа. 
Агенцијата истражува, развива и 
дистрибуира сигурни, избалансирани 
и непристрасни информации за 
безбедноста и здравјето и организира 
пан-Европски кампањи за подигнување 
на свеста. Поставена од страна на 
Европската унија во 1994 година 
во Билбао, Шпанија, Агенцијата ги 
поврзува претставниците од Европската 
комисијата, Владите на земјите-членки, 
Организации на работодавачи и 
работниците, како и водечки експерти во 
секоја од ЕУ земјите-членки и пошироко.


