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KORT BEGRUNDELSE 

1. Mange af Rådets nye forslag vedrører Agenturets bestyrelses- og forvaltningsstrukturer 
(artikel 7 og 8), men det vigtigste forslag er, at Agenturet skal have til opgave ikke blot at 
indsamle og videreformidle oplysninger om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, men 
også at analysere disse oplysninger. Formålet er at fastsætte kvantificerbare mål for 
Europa, og dette er ikke muligt uden disse analyser. 

2. Dermed er der også behov for oplysninger, der er mere pålidelige og sammenlignelige,  
end dem der foreligger på nuværende tidspunkt, idet tallene for ulykker og sygdom 
vurderes forskelligt i de forskellige lande og behandles af forskellige institutioner. Dette 
skyldes først og fremmest forskelle i lovgivningerne på forsikringsområdet snarere end 
konkrete epidemiologiske kriterier. Mange ulykker og endnu flere sygdomstilfælde 
figurerer dermed ikke i statistikkerne. 

3. EU's og medlemsstaternes politikker bør vurderes positivt, idet der er sket væsentlige 
forbedringer (13% færre ulykker). Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur i Bilbao og Det 
Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene i Dublin har uden tvivl 
bidraget til disse positive resultater ved at udføre forskellige opgaver, som hænger 
sammen indbyrdes. 

4. Det er dog et faktum, at antallet af undgåelige ulykker er meget højt ligesom antallet af 
dødsfald. Frem for alt er der fortsat et stort antal lidelser, der skyldes arbejdet eller har det  
som medvirkende årsag. Nu er det nødvendigt, ikke blot som det allerede er sket, at 
identificere de produktionssektorer, der har den højeste risikofaktor (f.eks. 
byggesektoren), men også de mest udsatte grupper i forhold til alder (de yngste og de 
ældste) og til arbejdsvilkår og -forhold, såsom indvandrere, uregelmæssigt og løst arbejde 
eller sort arbejde, dvs. job, der har det til fælles, at de kræver en lav grad af kvalifikation, 
og at arbejdstageren er dårligt stillet med hensyn til organisering. Kun på denne måde er 
det muligt at arbejde for "oplysning og risikoforebyggelse" og at planlægge koordinerede 
forebyggelsesprogrammer. 

5. Denne forpligtelse står nu i modstrid med den stigende tendens til først og fremmest at  
anse sikkerhed og sundhed for udgifter og bestemmelserne og kontrollen for en hindring 
for produktionen og konkurrenceevnen. Der er nødvendigt at slå fast, at "et sundt og 
sikkert arbejdsmiljø og en sund og sikker arbejdstilrettelæggelse udgør præstationsfaktorer 
for økonomien og virksomhederne" (jf. KOM(2002)0188 af 11.03.2002: den  nye 
fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed 2002-2003). Dette bekræftes også, hvis man 
ser på et bredere sammenligningsspektrum. World Economic Forum's internationale 
indeks for 2004 over konkurrenceevne placerer Finland på en førsteplads, og blandt de 
første seks er der fire europæiske lande (Finland, Sverige, Danmark og Norge), som er de 
mest konkurrencedygtige, og som har de højeste sikkerheds- og sundhedsstandarder på 
arbejdspladserne og de bedste velfærdssystemer. 

6. Ud over at styrke samarbejdet mellem de tre parter, arbejdstagere, virksomheder og 
regeringer, er der behov for i højere grad at involvere "den fjerde part", som er alle de 
mange mennesker, der på et professionelt plan beskæftiger sig med sikkerhed og sundhed 
på arbejdspladsen, dvs. forskere, læger, sygeplejere, hygiejnespecialister, ergonomer, 
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toksikologer, kemikere osv. Det er et skridt fremad, at ICOH (the International 
Commission on Occupational Health) nu i stigende grad er opmærksom på de etiske 
problemer ved forholdet mellem arbejde og sundhed, og i den nye udgave af "Etiske 
regler" lægges der størst vægt på arbejdstagerne som personer og ikke som 
produktionsfaktorer. Det er dog derimod kritisabelt, at der i EU's sjette rammeprogram for 
forskning og udvikling ikke er nogen form for angivelse af, hvilke midler der skal tildeles 
arbejdsforhold, sikkerhed og sundhed, også selvom ny teknologi og nye risici vil kræve 
mere forskning. 

7. De organisationsmæssige forslag, som Rådet har fremlagt, svarer til dels til det behov, der 
her er gjort rede for. Sammen med Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og 
Arbejdsvilkårene (Dublin), der udfører vigtig forskning, kan Agenturet i Bilbao forbedre 
dets egne aktiviteter. Organisationen er baseret på trepartsmodellen (arbejdstagere, 
virksomheder, regeringer) og har givet gode resultater på europæisk plan. Den skal dog nu 
udvides til også at omfatte "knudepunkter", dvs. marginale organisationer. Det er korrekt 
atter at slå fast, at disse strukturer, som medvirker til at indsamle, analysere og anvende 
oplysningerne, skal have nationale baser. I dag er de dog i mange lande udelukkende 
baseret på arbejdsministerier og andre myndigheder, hvilket kan resultere i, at deres 
arbejde bliver ensidigt og mindske deres effektivitet.  

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende ændringsforslag i sin betænkning: 

 

Kommissionens forslag1 

 

Ændringsforslag 

Ændringsforslag 1 
BETRAGTNING 1 

(1) Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 
18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk 
arbejdsmiljøagentur omfatter bestemmelser 
om mål, arbejdsopgaver og organisation for 
Agenturet, herunder dets bestyrelse. Disse 
bestemmelser blev ændret efter Østrigs, 
Finlands og Sveriges tiltrædelse, som 
nødvendiggjorde en forøgelse af antallet af 
bestyrelsesmedlemmer. 

(1) Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 
18. juli 1994 om oprettelse af et europæisk 
arbejdsmiljøagentur omfatter bestemmelser 
om mål, arbejdsopgaver og organisation for 
Agenturet, herunder dets bestyrelse. Disse 
bestemmelser blev ændret efter de seneste 
tiltrædelser, som nødvendiggjorde en 
forøgelse af antallet af 
bestyrelsesmedlemmer. 

                                                 
1 EUT C ... af 12.10.2004, s. ... 
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Ændringsforslag 2 
BETRAGTNING 5 A (ny) 

 (5a) For at opnå ovenstående mål skal 
Agenturet ikke blot indsamle og 
videreformidle oplysninger, men også  
analysere disse, identificere risici,  
kortlægge god praksis og fremme 
forebyggende aktiviteter. I denne 
forbindelse er det vigtigt at præcisere, at 
Agenturet skal fungere som 
"observatorium for risikoovervågning", og 
at det skal analysere risici, især kommende 
risici og yde støtte til forebyggende 
foranstaltninger. 

 

Ændringsforslag 3 
BETRAGTNING 6 

(6) I Kommissionens meddelelse om 
evaluering af Agenturet, som blev forberedt 
i henhold til artikel 23 i forordning (EF) nr. 
2062/94 og er baseret på en ekstern 
evaluering, der blev gennemført i 2001, samt 
på bidrag fra bestyrelsen og Det Rådgivende 
Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på 
Arbejdspladsen, understreges behovet for at 
ændre forordning (EF) nr. 2062/94, således 
at Agenturets effektivitet og 
forvaltningsstrukturer opretholdes. 

(6) I Kommissionens meddelelse om 
evaluering af Agenturet, som blev forberedt 
i henhold til artikel 23 i forordning (EF) nr. 
2062/94 og er baseret på en ekstern 
evaluering, der blev gennemført i 2001, samt 
på bidrag fra bestyrelsen og Det Rådgivende 
Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på 
Arbejdspladsen, understreges behovet for at 
ændre forordning (EF) nr. 2062/94, således 
at Agenturets effektivitet og 
forvaltningsstrukturer opretholdes og 
forbedres. 

 

Ændringsforslag 4 
BETRAGTNING 13 

(13) Det er nødvendigt at få fastlagt, hvilke 
følger den forestående udvidelse af EU 
forventes at få for Agenturet i praksis. 
Bestyrelsens sammensætning og 
arbejdsgange bør tilpasses for at tage 
hensyn til de nye medlemsstaters 
tiltrædelse. 

udgår 
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Ændringsforslag 5 
ARTIKEL 1, NR. 2, LITRA A, NR. I 

Artikel 3, stk. 1, litra a (forordning (EF) nr. 2062/94) 

"a) at indsamle, analysere og formidle 
tekniske, videnskabelige og økonomiske 
oplysninger i medlemsstaterne med henblik 
på at informere fællesskabsinstanserne, 
medlemsstaterne og de berørte kredse; 
formålet med indsamlingen er at kortlægge 
eksisterende programmer og prioriterede 
områder i de enkelte lande og at fremskaffe 
de nødvendige data til EF's programmer og 
prioriterede områder 

"a) at indsamle, analysere og formidle 
tekniske, videnskabelige og økonomiske 
oplysninger i medlemsstaterne med henblik 
på at informere fællesskabsinstanserne, 
medlemsstaterne og de berørte kredse; 
formålet med indsamlingen er at kortlægge 
risici og god praksis så vel som  
eksisterende programmer og prioriterede 
områder i de enkelte lande og at fremskaffe 
de nødvendige data til EF's programmer og 
prioriterede områder 

 

Ændringsforslag 6 
ARTIKEL 1, NR. 2, LITRA A, NR. I 

Artikel 3, stk. 1, litra b (forordning (EF) nr. 2062/94) 

"b) at indsamle og analysere tekniske, 
videnskabelige og økonomiske oplysninger 
om forskning vedrørende sikkerhed og 
sundhed på arbejdspladsen samt andre 
forskningsaktiviteter omfattende aspekter 
vedrørende sikkerhed og sundhed på 
arbejdspladsen og at formidle resultaterne af 
nævnte forskning og forskningsaktiviteter"  

"b) at indsamle og analysere tekniske, 
videnskabelige og økonomiske oplysninger 
om forskning vedrørende sikkerhed og 
sundhed på arbejdspladsen samt andre 
forskningsaktiviteter omfattende aspekter 
vedrørende sikkerhed og sundhed på 
arbejdspladsen og at formidle resultaterne af 
nævnte forskning og forskningsaktiviteter. 
Dette kan ske ved at prioritere særlige 
sektorer såvel som særlige grupper af 
arbejdstagere, der er mere udsatte for farer 
og risici og dårligere stillet 
fagforeningsmæssigt, såvel som 
vikaransatte, indvandrere, illegale 
arbejdstagere, mindreårige/unge 
mennesker osv."  

 

Ændringsforslag 7 
ARTIKEL 1, NR. 2, LITRA A, NR. I A (nyt) 

Artikel 3, stk. 1, litra c (forordning (EF) nr. 2062/94) 
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 (ia) Punkt (c) er erstattet af følgende: 

 "c) gennem en systematisk indsamling af 
data, med støtte fra Eurostat, at fremme og 
støtte samarbejde og udveksling af 
oplysninger og erfaringer  i 
medlemsstaterne på området for sikkerhed 
og sundhed på arbejdspladsen, inklusive 
oplysninger om uddannelsesprogrammer. 
Til dette formål skal statistikker om 
arbejdsrelaterede ulykker og lidelser 
harmoniseres for at afhjælpe 
forvrængningen af virkeligheden og 
fortielsen af kendsgerninger i de forskellige 
medlemsstater på grund af de nuværende 
skævheder i evalueringen og analysen af 
arbejdsrelaterede ulykker og lidelser." 

 

Ændringsforslag 8 
ARTIKEL 1, NR. 2, LITRA A, NR. II 

Artikel 3, stk. 1, litra h (forordning (EF) nr. 2062/94) 

"h) at skaffe tekniske, videnskabelige og 
økonomiske oplysninger om metoder og 
hjælpemidler til at gennemføre 
forebyggende aktiviteter, kortlægge god 
praksis og fremme forebyggende 
foranstaltninger, idet der skal tages særligt 
hensyn til små og mellemstore 
virksomheders specifikke problemer 

"h) at skaffe tekniske, videnskabelige og 
økonomiske oplysninger om metoder og 
hjælpemidler til at gennemføre 
forebyggende aktiviteter, kortlægge risici og 
god praksis og fremme forebyggende 
foranstaltninger, idet der skal tages særligt 
hensyn til små og mellemstore 
virksomheders specifikke problemer, og 
specifikke løsninger for disse virksomheder 
skal støttes. 

 

Ændringsforslag 9 
ARTIKEL 1, NR. 2, LITRA B 

Artikel 3, stk. 2 (forordning (EF) nr. 2062/94) 

"2. Agenturet skal arbejde tættest muligt 
sammen med de eksisterende institutioner, 
institutter, specialorganer og programmer, 
der findes på fællesskabsplan, for at undgå 
enhver form for overlapning. Agenturet skal 
navnlig indgå i et passende samarbejde med 
Det Europæiske Institut til Forbedring af 
Leve- og Arbejdsvilkårene, uden at dette 

"2. Agenturet skal arbejde tættest muligt 
sammen med de eksisterende institutioner, 
institutter, specialorganer og programmer, 
der findes på fællesskabsplan, for at undgå 
enhver form for overlapning. Agenturet skal 
også kunne drage fordel af det samarbejde, 
som Kommissionen allerede har indgået  
med FN's organer - 
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berører dets egne mål." Verdenssundhedsorganisationen (WHO), 
Den Internationale Arbejdsorganisation 
(ILO) - og med the International 
Commission on Occupational Health 
(ICOH) for at holde sig ajour med det 
arbejde, der udføres af de internationale 
organisationer. Agenturet skal især øge 
samarbejdet med Det Europæiske Institut til 
Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene og 
være bevidst om, at dette ikke berører dets 
egne mål." 

 

Ændringsforslag 10 
ARTIKEL 1, NR. 2 A (nyt) 

Artikel 4, stk. 2, afsnit 1 (forordning (EF) nr. 2062/94) 

 (2a) I artikel 4, stk. 2, erstattes det første 
afsnit med det følgende: 

 "2. For så hurtigt og effektivt som muligt at 
kunne oprette dette netværk skal 
medlemsstaterne senest seks måneder efter, 
at forordning (EF) nr. 1643/95* er trådt i 
kraft, informere Agenturet om de vigtigste 
elementer i deres nationale netværk på 
arbejdsmiljøområdet, inklusive alle de 
institutioner, der efter deres mening kan 
bidrage til Agenturets arbejde under 
hensyntagen til behovet for størst mulig 
dækning af deres geografiske områder. 
Med hensyn til knudepunkterne skal 
medlemsstaterne sikre, at de fungerer på en 
måde, der respekterer trepartsmodellen, 
ligesom Agenturets bestyrelse. 

 _________ 

* EFT L 156 af 7.7.1995, s. 1." 
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PROCEDURE 

Titel ## 
Referencer ######◄##► ## ◄##►(##) 
Korresponderende udvalg ## 
Udvidet samarbejde ## 
Rådgivende ordfører ◄##► 
 Dato for valg ## 
Resultat af den endelige afstemning for : ## 
 imod : ## 
 hverken/eller : ## 
Til stede ved den endelige afstemning - 
medlemmer 

## 

Til stede ved den endelige afstemning - 
stedfortrædere 

## 

Til stede ved den endelige afstemning - 
stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2 

## 
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