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KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet är att upprätta ett system för framställning av statistik om folkhälsa och hälsa och 
säkerhet i arbetet. Det huvudsakliga syftet är att skapa en solid rättslig grund för insamling av 
uppgifter. Eurostat är det organ som skall genomföra förordningen. Förslagets fokus ligger 
inte på den politiska utvecklingen. De insamlade uppgifterna kommer att ge en statistisk 
överblick över utvecklingen inom folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet i medlemsstaterna
och EU.

Det är viktigt att införa indikatorer mot bakgrund av Lissabonstrategin och den demografiska 
förändringen. En av strategins främsta mål är fler och bättre arbeten och en aspekt är då att 
förbättra hälsa och säkerhet i arbetet. Även i strategin om en ny arbetsmiljöstrategi för 
gemenskapen 2002–20061 uppmanas kommissionen och medlemsstaterna att påskynda 
arbetet med en harmonisering av statistiken om olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar. 
Informationen är också viktig för att förbättra de förebyggande åtgärderna och därigenom 
minska kostnaderna.

För närvarande sker uppgiftsinsamlingen enligt informella överenskommelser, något som vid
jämförelser innebär vissa begränsningar. För att få jämförbara uppgifter behöver 
medlemsstaterna tydliga tidsscheman och mål för genomförandet. Under samråden framkom
att många medlemsstater inte skulle kunna samla in uppgifter utan lagstiftning.

Artikel 285 i EG-fördraget fastställer den rättsliga grunden för gemenskapsstatistik. 
Kommissionen kan endast samordna den harmonisering av statistisk information som krävs, 
medan medlemsstaterna sköter uppgiftsinsamlingen. Kommissionen kommer att sköta detta 
genom att ta upp frågor såsom fastställande av variabler, uppdelningar, genomförandedatum 
och frekvens m.m. Kön skall införas som en uppdelning för att få information om eventuella 
skillnader mellan könen. Medlemsstaterna kommer själva att få bestämma viktiga aspekter 
som rör källor. 

För hälsa och säkerhet i arbetet anges de använda definitionerna i bilagorna IV och V till 
förslaget. För område: Olycksfall i arbetet (bilaga IV) kommer också, om möjligt, uppgifter 
från ILO att användas. Arbetssjukdomar och andra arbetsrelaterade hälsoproblem och 
sjukdomar (bilaga V) skall fastställas som ett fall som erkänts av nationella behöriga 
myndigheter. Vissa uppgifter skall också samlas in genom befolkningsundersökningar.

Kompletterande finansiering kommer att ske för hälsa och säkerhet i arbetet inom ramen för 
gemenskapsprogrammet för sysselsättning och social solidaritet – PROGRESS2. Detta 
programs prioriteringar definieras av kommittén för PROGRESS i GD Sysselsättning. 
I princip bör ekonomiskt stöd införas för att hjälpa medlemsstaterna att bygga upp ytterligare 
nationell kapacitet för att kunna genomföra förbättringar och skapa nya verktyg för insamling 
av statistiska uppgifter.

  
1 KOM(2002)0118.
2 KOM(2005)0536.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl l7

(17) Kommissionen bör i synnerhet ha 
befogenhet att fastställa definitioner, ämnen 
och uppdelningar (inbegripet variabler och 
klassificeringar), källor, om relevant, och 
tillhandahållande av uppgifter och 
metauppgifter (inbegripet referensperioder, 
intervall och tidsfrister) inom de områden 
som anges i artikel 2 och i bilagorna 1–5 till 
denna förordning. Eftersom dessa är åtgärder 
med allmän räckvidd som syftar till att ändra 
eller stryka icke nödvändig text i denna 
förordning eller till att komplettera den 
genom tillägg av ny icke nödvändig text, bör 
de antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som fastställs i artikel 5a i 
beslut 1999/468/EEG.

(17) Kommissionen bör i synnerhet ha 
befogenhet att fastställa definitioner, ämnen 
och uppdelningar (inbegripet kön, variabler 
och klassificeringar), källor, om relevant, 
och tillhandahållande av uppgifter och 
metauppgifter (inbegripet referensperioder, 
intervall och tidsfrister) inom de områden 
som anges i artikel 2 och i bilagorna 1–5 till 
denna förordning. Eftersom dessa är åtgärder 
med allmän räckvidd som syftar till att ändra 
eller stryka icke nödvändig text i denna 
förordning eller till att komplettera den 
genom tillägg av ny icke nödvändig text, bör 
de antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som fastställs i artikel 5a i 
beslut 1999/468/EEG.

Motivering

Kommissionen skall kunna bestämma definitioner, ämnen och uppdelningar. Beträffande 
uppdelningar bör kön ingå för att man skall få information om eventuella skillnader mellan 
könen vad gäller hälsa och säkerhet i arbetet.

Ändringsförslag 2
Skäl l7a (nytt)

(17a) Kompletterande finansiering kommer 
att ske på området hälsa och säkerhet i 
arbetet inom ramen för 
gemenskapsprogrammet för sysselsättning 
och social solidaritet (PROGRESS). Inom 
denna ram bör finansiella resurser 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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användas för att hjälpa medlemsstaterna 
att bygga upp ytterligare nationell kapacitet 
för att kunna genomföra förbättringar och 
skapa nya verktyg för insamling av 
statistiska uppgifter på området hälsa och 
säkerhet i arbetet.

Motivering

Prioriteringarna i PROGRESS fastställs av kommittén för PROGRESS på GD Sysselsättning. 
Man bör inkludera finansiellt stöd som skall hjälpa medlemsstaterna att utveckla sin 
nationella kapacitet ytterligare för att kunna genomföra förbättringar och skapa nya verktyg 
för insamling av statistiska uppgifter. För närvarande är det inte per definition inkluderat.

Ändringsförslag 3
Artikel 5, punkt 3

3. De statistiska metoder och uppgifter som 
skall tas fram för sammanställning av 
folkhälsostatistik och arbetsmiljöstatistik på 
gemenskapsnivå skall där så är relevant 
beakta behovet av samordning med de 
internationella organisationer som är 
verksamma på området för att sörja för 
internationellt jämförbar statistik och 
samstämmighet när det gäller 
uppgiftsinsamlingen.

3. De statistiska metoder och uppgifter som 
skall tas fram för sammanställning av 
folkhälsostatistik och arbetsmiljöstatistik på 
gemenskapsnivå skall där så är relevant 
beakta behovet av samordning med de 
internationella organisationer som är 
verksamma på området för att sörja för 
internationellt jämförbar statistik och 
samstämmighet när det gäller 
uppgiftsinsamlingen. Inom EU krävs 
samarbete med Europeiska 
arbetsmiljöbyrån och Europeiska fonden 
för förbättring av levnads- och 
arbetsvillkor. Utanför Europa skall 
samarbete inledas med Internationella 
arbetsorganisationen (ILO) och 
Världshandelsorganisationen (WHO). 

Motivering

Det är viktigt att all information om statistiska definitioner och metoder används för att 
begränsa informationsbördan för medlemsstaterna, men också för att utnyttja dessa 
organisationers erfarenheter inom uppgiftsinsamling om hälsa och säkerhet i arbetet. De 
undersökningar som exempelvis har gjorts av Europeiska fonden för förbättring av levnads-
och arbetsvillkor om exponering och inte bara om hälsokonsekvenser, är viktiga verktyg som 
Eurostat bör använda.
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Ändringsförslag 4
Artikel 7, punkt 4

4. Medlemsstaterna skall vart femte år till 
kommissionen (Eurostat) lämna in 
två rapporter om kvaliteten på de överförda 
uppgifterna och källorna, som utarbetats 
enligt de standarder som avses i punkt 2. 
Den ena rapporten skall behandla 
folkhälsostatistik, och den andra 
arbetsmiljöstatistik. Kommissionen 
(Eurostat) skall vart femte år utarbeta en 
rapport om de publicerade uppgifternas 
jämförbarhet.

4. Medlemsstaterna skall vart femte år till 
kommissionen (Eurostat) lämna in 
två rapporter om kvaliteten på de överförda 
uppgifterna och källorna, som utarbetats 
enligt de standarder som avses i punkt 2. 
Den ena rapporten skall behandla 
folkhälsostatistik, och den andra 
arbetsmiljöstatistik. Kommissionen 
(Eurostat) skall med två och ett halvt års 
mellanrum utarbeta en rapport om de 
publicerade uppgifternas jämförbarhet.

Motivering

Det är viktigt att få den jämförbara informationen så snabbt som möjligt. För att Eurostat och 
medlemsstaterna skall känna av en viss press och eftersom de nationella myndigheterna i 
många medlemsstater inte har något fungerande system för att mäta hälsa och säkerhet i 
arbetet bör utvärderingen göras tidigare.


