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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Cilj je vzpostaviti okvir za sistematično pripravo statističnih podatkov o javnem zdravju ter 
zdravju in varnosti pri delu. Glavni cilj je nuditi usklajeno in trdno pravno podlago za zbiranje 
podatkov. Za izvajanje te uredbe je pristojen Eurostat. Predlog se ne osredotoča na razvoj 
politike. Zbrani podatki bodo omogočili statistični pregled nad razvojem na področju zdravja 
ter zdravja in varnosti pri delu v državah članicah in Evropski uniji.

Razvoj kazalnikov je pomemben v smislu lizbonske strategije in demografskih sprememb. 
Eden ključnih ciljev te strategije je omogočiti več in boljša delovna mesta ter v okviru tega 
izboljšati zdravje in varnost pri delu. Tudi v okviru strategije Skupnosti o zdravju in varnosti 
pri delu za obdobje 2002–2006 se Komisijo in države članice poziva, naj pospešijo 
usklajevanje statističnih podatkov o nesrečah pri delu in poklicnih boleznih. Ti podatki so 
potrebni tudi za učinkovitejše preprečevanje nastajanja in s tem zmanjševanje gospodarskih 
stroškov.

Trenutno se podatki zbirajo v okviru neformalnega dogovora in jih je zato težko primerjati. Za 
zbiranje primerljivih podatkov potrebujejo države članice jasne časovne načrte in cilje za 
izvajanje. Med posvetovanji je postalo jasno, da brez ustreznega pravnega okvira večina držav 
članic ne bo mogla zbrati podatkov.

Člen 285 pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti je pravna podlaga za statistične podatke 
Skupnosti. Države članice zbirajo podatke, usklajevanje statističnih podatkov pa lahko ureja 
zgolj Komisija, in sicer tako, da obravnava vprašanja, kot so opredeljevanje spremenljivk, 
razčlenitev, datumov izvajanja in pogostosti itd.. Pri razčlenitvah je treba uvesti spol, da so 
tako na voljo podatki o morebitnih razlikah med spoloma. Države članice bodo imele na voljo 
določeno prožnost, na primer pri glavnih elementih virov.

Za zdravje in varnost pri delu se uporabljajo opredelitve iz prilog IV in V predloga. Za 
nesreče pri delu (priloga IV) se po potrebi uporabijo tudi podatki Mednarodne organizacije 
dela (ILO). Poklicne bolezni in druge z delom povezane zdravstvene težave in bolezni 
(priloga V) so opredeljene kot primer, ki ga ugotovijo nacionalni organi. Nekateri podatki se 
zberejo tudi z anketami med prebivalstvom.

Dodatna sredstva, namenjena za zdravje in varnost pri delu, se zagotovijo v okviru programa 
Skupnosti za zaposlovanje in socialno solidarnost (PROGRESS)1. Prednostne naloge tega 
programa določa odbor PROGRESS generalnega direktorata za zaposlovanje in socialne 
zadeve. Načeloma bi se morala vključiti finančna podpora državam članicam za povečanje 
nacionalnih zmogljivosti za izboljšanje in uporabo novih orodij za zbiranje statističnih 
podatkov.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

  
1 KOM(2005)0536.
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 17

(17) Predvsem bi Komisija morala imeti 
pooblastilo za določitev opredelitev, tem in 
razčlenitve (vključno s spremenljivkami in 
klasifikacijami), po potrebi virov in 
zagotavljanja podatkov in metapodatkov 
(vključno z referenčnimi obdobji, časovnimi 
presledki in roki) glede področij iz člena 2 in 
prilog 1 do 5 k tej uredbi. Ker je namen teh 
splošnih ukrepov spremeniti ali črtati 
nebistvene elemente te uredbe ali dopolniti 
to uredbo z dodatkom novih nebistvenih 
elementov, se ukrepi sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 5a Sklepa 1999/468/EGS.

(17) Predvsem bi Komisija morala imeti 
pooblastilo za določanje opredelitev, tem in 
razčlenitve (vključno s spolom, 
spremenljivkami in klasifikacijami), po 
potrebi virov in zagotavljanja podatkov in 
metapodatkov (vključno z referenčnimi 
obdobji, časovnimi presledki in roki) za 
področja iz člena 2 in prilog 1 do 5 k tej 
uredbi. Ker je namen teh splošnih ukrepov 
spremeniti ali črtati nebistvene elemente te 
uredbe ali dopolniti to uredbo z dodatkom 
novih nebistvenih elementov, se ukrepi 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 
1999/468/EGS.

Obrazložitev

Komisija bi morala imeti pooblastilo za določanje opredelitev, tem in razčlenitev. Pri 
razčlenitvah je treba vključiti spol, da bodo tako na voljo podatki o morebitnih razlikah med 
spoloma glede zdravja in varnosti pri delu.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 17 a (novo)

(17a) Dodatna sredstva za zbiranje 
podatkov o zdravju in varnosti pri delu se 
zagotovijo v okviru programa Skupnosti za 
zaposlovanje in socialno solidarnost 
(PROGRESS). Finančna sredstva v okviru 
tega programa bi državam članicam morala 
pomagati pri povečanju nacionalnih 
zmogljivosti za izboljšanje in uporabo novih 
orodij za zbiranje statističnih podatkov o 
zdravju in varstvu pri delu.

Obrazložitev

Prednostne naloge programa PROGRESS določa odbor PROGRESS generalnega direktorata 

  
1 UL C, …, str. …



PA\664749SL.doc 5/6 PE 386.694v02-00

SL

za zaposlovanje in socialne zadeve. Vključiti je treba finančno podporo državam članicam za 
povečanje nacionalnih zmogljivosti za izboljšanje in uporabo novih orodij za zbiranje 
statističnih podatkov, ki trenutno ni vključena.

Predlog spremembe 3
Člen 5, odstavek 3

3. Statistične metodologije in zbirke 
podatkov, ki jih je treba razviti za zbiranje 
statističnih podatkov o javnem zdravju ter 
zdravju in varnosti pri delu na ravni 
Skupnosti, upoštevajo potrebo po 
usklajevanju, kjer je to ustrezno, z 
dejavnostmi mednarodnih organizacij na tem 
področju za zagotovitev mednarodne 
primerljivosti statističnih podatkov in 
usklajenega zbiranja podatkov.

3. Statistične metodologije in zbirke 
podatkov, ki jih je treba razviti za zbiranje 
statističnih podatkov o javnem zdravju ter 
zdravju in varnosti pri delu na ravni 
Skupnosti, upoštevajo potrebo po 
usklajevanju, kjer je to ustrezno, z 
dejavnostmi mednarodnih organizacij na tem 
področju, da se zagotovi mednarodna 
primerljivost statističnih podatkov in 
usklajeno zbiranje podatkov. V Evropski 
uniji je potrebno usklajevanje z Evropsko 
agencijo za varnost in zdravje pri delu ter 
Evropsko fundacijo za izboljšanje 
življenjskih in delovnih razmer. Izven 
Evrope pa je treba začeti sodelovati z 
Mednarodnim uradom za delo in Svetovno 
zdravstveno organizacijo.

Obrazložitev

Pomembno je, da se uporabljajo vse informacije o statističnih opredelitvah in metodah, da se 
omeji informacijsko breme za države članice, in se uporabijo izkušnje organizacij s področja 
zbiranja podatkov o zdravju in varnosti pri delu. Na primer raziskave o izpostavljenosti, ki jih 
je izvedla Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, in ne zgolj 
izsledki o zdravju, so odlično orodje, ki bi ga Eurostat moral uporabiti.

Predlog spremembe 4
Člen 7, odstavek 4

4. Vsakih pet let države članice Komisiji 
(Eurostatu) predložijo dve poročili o 
kakovosti sporočenih podatkov in virov 
podatkov, pripravljeni v skladu s standardi iz 
odstavka 2. Prvo poročilo se nanaša na 
statistične podatke javnega zdravja in drugo 
na statistične podatke o zdravju in varnosti 
pri delu. Vsakih pet let Komisija (Eurostat) 
sestavi poročilo o primerljivosti razširjenih 
podatkov.

4. Vsakih pet let države članice Komisiji 
(Eurostatu) predložijo dve poročili o 
kakovosti sporočenih podatkov in virov 
podatkov, pripravljeni v skladu s standardi iz 
odstavka 2. Prvo poročilo se nanaša na 
statistične podatke o javnem zdravju, drugo 
pa na statistične podatke o zdravju in 
varnosti pri delu. Vsaki dve leti in pol
Komisija (Eurostat) sestavi poročilo o 
primerljivosti razširjenih podatkov.
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Obrazložitev

Primerljivi podatki morajo biti čim prej na voljo. Ocenjevanje je treba izvesti čim prej, saj se 
na tak način lahko še naprej izvaja pritisk na Eurostat in države članice ter ker številni 
nacionalni organi držav članic nimajo sistema za ocenjevanje zdravja in varnosti pri delu.


