
PA\664749RO.doc PE 386.694v02-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

PROVIZORIU
2007/0020(COD)

25.4.2007

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică şi la 
sănătatea şi securitatea în muncă
(COM(2007)0046 – C6-0062/2007 – 2007/0020(COD))

Raportor pentru aviz: Jiří Maštálka



PE 386.694v02-00 2/6 PA\664749RO.doc

RO

PA_Legam



PA\664749RO.doc 3/6 PE 386.694v02-00

RO

SHORT JUSTIFICATION

The aim is to establish a framework for the systematic production of statistics regarding 
health and health and safety at the workplace. The main goal is to give a consolidated and 
firm legal basis to the collection of the data. Eurostat is the designated organisation for the 
implementation of the regulation. The proposal is not focused on policy developments. The 
collected data will give a statistical overview of the developments concerning health and 
health and safety of the workplace in Member States and in the EU.

The development of indicators is important in view of the Lisbon strategy and demographic 
change. One of the key objectives of the strategy is more and better jobs and within this one 
of the elements is improving health and safety at the workplace. Also the Community strategy 
on health and safety at work 2002 - 20061 calls upon Commission and Member States to step 
up work on harmonising statistics on accidents at work and occupational illnesses. It is also 
important to have this information in order to improve prevention and thereby reducing the 
economic costs.

Presently, the data is collected through a "gentleman agreements", causing some limitations in 
the comparability. In order to receive comparable data the Member States need clear time 
schedules and objectives for the implementation. During consultations it became clear that 
without a legal framework a large majority of the Member States would not be able to collect 
the data.

Article 285 of the Treaty establishing the European Community provide the legal basis for 
Community statistics. Only then the Commission can coordinate the necessary harmonisation 
of the statistical information, while the collection of the data is done by the Member States.
The Commission will ensure this by dealing with subject such as definition of variables, 
breakdown, dates of implementation and frequency, etc.. Gender should be introduced as a 
breakdown to have information regarding possible gender differences. Flexibility will be left 
to Member States concerning for example main elements of sources.

For the health and safety on the workplace the used definitions are given in annexes IV and V 
of the proposal. For the domain of the Accidents at work (annex IV) also, if possible, data 
from the ILO will be used. Occupational diseases and other work-related health problems and 
illnesses (annex V) are defined as a case which is recognised by national authorities. Some of 
the data will also be collected from a population survey.

The complementary financing will be provided for the health and safety at the workplace in 
the framework of the Community programme for employment and social solidarity 
(PROGRESS)2. The priorities of this programme are defined by the PROGRESS committee 
in DG EMPL. In principle financial support to help Member States in further building up 
national capacities to implement improvements and new tools of statistical data collections 
should be included.

  
1 COM(2002)0118.
2 COM(2005)0536.
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AMENDAMENTELE

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său 
următoarele amendamente:

Text propus de Comisie1 Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Considerentul 17

(17) În special, Comisia trebuie să aibă 
competenţa de a determina definiţiile, 
subiectele şi defalcarea acestora (inclusiv 
variabilele şi clasificările), sursele, dacă este 
cazul, precum şi modalităţile de transmitere 
a datelor şi metadatelor (inclusiv perioadele 
de referinţă, intervalele şi limitele de timp) 
cu privire la domeniile menţionate la 
articolul 2 şi în anexele 1-5 la prezentul 
regulament. Întrucât aceste măsuri au 
caracter general, menite să modifice sau să 
elimine elemente neesenţiale din prezentul 
regulament sau să completeze prezentul 
regulament prin adăugarea unor noi 
elemente neesenţiale, acestea trebuie să fie 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din Decizia 1999/468/CEE.

(17) În special, Comisia trebuie să aibă 
competenţa de a determina definiţiile, 
subiectele şi defalcarea acestora (inclusiv 
dimensiunea de gen, variabilele şi 
clasificările), sursele, dacă este cazul,
precum şi modalităţile de transmitere a 
datelor şi metadatelor (inclusiv perioadele de 
referinţă, intervalele şi limitele de timp) cu 
privire la domeniile menţionate la articolul 2 
şi în anexele 1-5 la prezentul regulament. 
Întrucât aceste măsuri au caracter general, 
menite să modifice sau să elimine elemente 
neesenţiale din prezentul regulament sau să 
completeze prezentul regulament prin 
adăugarea unor noi elemente neesenţiale, 
acestea trebuie să fie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CEE.

Justification

The Commission should be empowered to determine definitions, subjects and breakdowns.
Regarding the breakdowns gender should be included to have information regarding possible 
gender differences concerning health and safety at work.

Amendamentul 2
  

1 JO C , p.
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Considerentul 17a (nou)

(17a) Pentru colectarea informaţiilor în 
domeniul sănătăţii şi al securităţii, se va 
furniza o finanţare complementară, în 
cadrul programului comunitar pentru 
ocuparea forţei de muncă şi solidaritate 
socială (PROGRESS). În acest cadru, ar 
trebui folosite resurse financiare pentru a 
ajuta statele membre să-şi consolideze în 
continuare capacităţile naţionale de a 
aduce îmbunătăţiri şi de a pune în aplicare 
noi instrumente de colectare a datelor 
statistice în domeniul sănătăţii şi securităţii 
în muncă.

Justification

The priorities of PROGRESS are defined by the PROGRESS committee in DG EMPL.
Financial support to help Member States in further building up national capacities to 
implement improvements and new tools of statistical data collections should be included. At 
present it is not per definition included.

Amendamentul 3
Articolul 5 alineatul (3)

(3). Metodologiile statistice şi colectările de 
date ce urmează a fi dezvoltate în vederea 
întocmirii de statistici referitoare la sănătatea 
publică şi la sănătatea şi securitatea în 
muncă la nivelul Comunităţii europene iau 
în considerare nevoia de coordonare, dacă 
este cazul, cu activităţile organizaţiilor 
internaţionale din domeniu, în vederea 
asigurării unei comparabilităţi internaţionale 
a statisticilor şi a coerenţei colectărilor de 
date.

(3). Metodologiile statistice şi colectările de 
date ce urmează a fi dezvoltate în vederea 
întocmirii de statistici referitoare la sănătatea 
publică şi la sănătatea şi securitatea în 
muncă la nivelul Comunităţii europene iau 
în considerare nevoia de coordonare, dacă 
este cazul, cu activităţile organizaţiilor 
internaţionale din domeniu, în vederea 
asigurării unei comparabilităţi internaţionale 
a statisticilor şi a coerenţei colectărilor de 
date. În cadrul Uniunii Europene, este 
necesară colaborarea cu Agenţia 
Europeană pentru Sănătate şi Securitate în 
Muncă şi Fundaţia Europeană pentru 
Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de 
Muncă. În afara Europei, ar trebui iniţiată 
colaborarea cu Organizaţia Internaţională 
a Muncii şi Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii.
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Justification

It is important that all information on statistical definitions and methods is used in order to 
limit the information burden for the Member States and also to use the experiences of these 
organisations on the field of collection data on health and safety at work. For example the 
surveys done by European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions on exposures and not only the health outcomes are an excellent tool which should 
be used by Eurostat.

Amendamentul 4
Articolul 7 alineatul (4)

4. O dată la cinci ani, statele membre 
înaintează Comisiei (Eurostat) două 
rapoarte, elaborate în conformitate cu 
standardele menţionate la alineatul (2), cu 
privire la calitatea datelor transmise şi 
sursele acestor date. Primul raport tratează 
statisticile referitoare la sănătatea publică, 
iar cel de-al doilea la sănătatea şi securitatea 
în muncă. O dată la cinci ani, Comisia 
(Eurostat) întocmeşte un raport cu privire la 
comparabilitatea datelor difuzate.

4. O dată la cinci ani, statele membre 
înaintează Comisiei (Eurostat) două 
rapoarte, elaborate în conformitate cu 
standardele menţionate la alineatul (2), cu 
privire la calitatea datelor transmise şi 
sursele acestor date. Primul raport tratează 
statisticile referitoare la sănătatea publică, 
iar cel de-al doilea la sănătatea şi securitatea 
în muncă. O dată la doi ani şi jumătate, 
Comisia (Eurostat) întocmeşte un raport cu 
privire la comparabilitatea datelor difuzate.

Justification

It is important to have the comparable information as soon as possible. To keep the pressure 
on Eurostat and the Member States and because in many Member States the national 
authorities do not have a system in place to measures health and safety at work the evaluation 
should be done earlier.


