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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Πολλές από τις νέες προτάσεις του Συµβουλίου αφορούν τις δοµές διεύθυνσης και 
διαχείρισης (άρθρα 7 και 8), η σηµαντικότερη όµως συνίσταται στην ανάθεση στον 
Οργανισµό του καθήκοντος (άρθρο 3) όχι µόνον να συλλέγει και να διαβιβάζει τις 
πληροφορίες, αλλά και να αναλύει τα στοιχεία που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία στην 
εργασία. Πράγµατι, το έργο του προσδιορισµού ποσοτικά µετρήσιµων στόχων για την 
Ευρώπη δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί χωρίς την ανάλυση αυτή. 
 
2. Εξ ου και η ανάγκη να υπάρχουν ασφαλέστερες πληροφορίες και συγκρίσιµα στοιχεία, τα 
οποία σήµερα λείπουν διότι, στις διάφορες χώρες, τα αριθµητικά στοιχεία σχετικά µε τα 
ατυχήµατα και τις ασθένειες εκτιµώνται µε διαφορετικό τρόπο και από διαφορετικές 
υπηρεσίες, κυρίως βάσει των διαφορετικών ασφαλιστικών νοµοθεσιών αλλά και λόγω 
πραγµατικών επιδηµιολογικών κριτηρίων. Για το λόγο αυτό, πολλές περιπτώσεις ατυχηµάτων 
και ακόµη περισσότερες ασθενείας δεν καταγράφονται. 
 
3. Είναι σωστό να αξιολογούνται θετικά οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
κρατών µελών, που έχουν επιφέρει αισθητές βελτιώσεις (ατυχήµατα: λιγότερα κατά 13%). 
Στα αποτελέσµατα αυτά συνέβαλλαν βεβαίως οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για 
την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία του Μπιλµπάο, του Ιδρύµατος για την Βελτίωση 
των Συνθηκών Ζωής και Εργασίας του ∆ουβλίνου, όργανα τα οποία έχουν διαφορετικούς µεν 
αλλά συµπληρωµατικούς στόχους. 
 
4. Παρά ταύτα ο αριθµός των ατυχηµάτων που θα µπορούσαν να είχαν αποφευχθεί παραµένει 
παρά πολύ µεγάλος καθώς επίσης και ο αριθµός των νεκρών. Παραµένει κυρίως ένας 
τεράστιος αριθµός ασθενειών που έχουν κύρια ή δευτερεύουσα αιτία την εργασία. Είναι 
απαραίτητο όχι µόνον να εντοπισθούν, όπως έχει γίνει, οι πλέον επικίνδυνοι παραγωγικοί 
τοµείς (λ.χ. η οικοδοµή), αλλά και οι οµάδες των ευπαθών ατόµων, εν σχέσει µε την ηλικία 
(οι νεότεροι και οι περισσότερο ηλικιωµένοι) και οι σχέσεις εργασίας: οι µετανάστες, οι 
προσωρινές και όχι υπαγόµενες σε συγκεκριµένη κατηγορία εργασίες, η παράνοµη 
απασχόληση, ήτοι εργασίες που έχουν ως κοινό στοιχείο την χαµηλή ειδίκευση και την µικρή 
συνδικαλιστική εκπροσώπηση. Μόνον µε τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί η 
"ευαισθητοποίηση και πρόληψη των κινδύνων" και να προγραµµατισθούν "συντονισµένα 
σχέδια πρόληψης". 
 
5. Η δέσµευση αυτή µετριάζεται από την αυξανόµενη τάση να θεωρείται η ασφάλεια και η 
υγεία κυρίως ως κόστος, ενώ οι κανόνες και οι έλεγχοι ως εµπόδιο για την ανάπτυξη της 
παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας. Είναι απαραίτητο να επαναλάβουµε ότι "µία 
οργάνωση της εργασίας και ένα εργασιακό περιβάλλον υγιεινό και ασφαλές είναι παράγοντες 
που βελτιώνουν τις επιδόσεις της οικονοµίας και των επιχειρήσεων" (cfr Doc COM(2002) 
0118 της 11.03.2002: µία νέα στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια 2002-2006). Τούτο 
επιβεβαιώνεται και από µία ευρύτερη σύγκριση: η ταξινόµηση των κρατών ολόκληρου του 
κόσµου αναλόγως του επιπέδου ανταγωνιστικότητας, που εξεπόνησε το World Economic 
Forum για το έτος 2004, τοποθετεί στην πρώτη θέση την Φινλανδία, και µεταξύ των πρώτων 
6 χωρών 4 ευρωπαϊκές (Φινλανδία, Σουηδία, ∆ανία και Νορβηγία) οι οποίες είναι πιο 
ανταγωνιστικές και έχουν και τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στην 
εργασία και τα καλύτερα συστήµατα κοινωνικής πρόνοιας. 
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6. Πέραν της ενίσχυσης της τριµερούς συνεργασίας µεταξύ εργαζοµένων, επιχειρήσεων και 
κυβερνήσεων, απαιτείται και η σε µεγάλο βαθµό ένταξη του "τέταρτου παράγοντα", που 
αποτελείται από όλους εκείνους (που είναι πάρα πολλοί) που ασχολούνται επαγγελµατικά µε 
την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία: ερευνητές, ιατροί και νοσοκόµοι, υγιεινολόγοι, 
εργονόµοι, τοξικολόγοι, χηµικοί, κλπ. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι η ICΟΗ (∆ιεθνής Επιτροπή 
Υγείας στους χώρους εργασίας) επιδεικνύει σήµερα ολοένα και µεγαλύτερο ενδιαφέρον για 
τα ηθικά προβλήµατα της σχέσης µεταξύ εργασίας και υγείας και στην επανέκδοση του 
"ηθικού επαγγελµατικού κώδικα" και αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στους εργαζόµενους ως 
πρόσωπα, και όχι µόνον ως παραγωγούς έργου. Αντιστρόφως πρέπει να επικριθεί το γεγονός 
ότι το VΙ πρόγραµµα πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 
αναφέρεται τίποτε σχετικά µε κονδύλια που θα έπρεπε να διατεθούν στο θέµα της σχέσης 
µεταξύ εργασίας, ασφάλειας και υγείας, παρά το γεγονός ότι οι νέες τεχνολογίες και οι νέοι 
κίνδυνοι θα απαιτούσαν σχετικές έρευνες εις βάθος.  
 
7. Οι οργανωτικές προτάσεις που υποβάλλονται από το Συµβούλιο καλύπτουν εν µέρει τις 
απαιτήσεις που αναφέρουµε εδώ. Από κοινού µε το ίδρυµα για την βελτίωση των συνθηκών 
ζωής και εργασίας (∆ουβλίνο), το οποίο αναπτύσσει µία πρωτότυπη ερευνητική εργασία, ο 
οργανισµός του Μπιλµπάο µπορεί να βελτιώσει και τις δικές του δραστηριότητες. Η 
οργάνωση που βασίζεται στο τριµερές µοντέλο (εργαζόµενοι, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις) και 
η οποία έδωσε καλά αποτελέσµατα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει τώρα να επεκταθεί και σε 
"νευραλγικά σηµεία", ήτοι στην περιφερειακή οργάνωση. Αξίζει να υπογραµµίσουµε για 
άλλη µια φορά ότι αυτές οι δοµές, που συµβάλλουν στην παροχή, την ανάλυση και τη 
χρησιµοποίηση των πληροφοριών, πρέπει να έχουν εθνικές βάσεις. Σήµερα όµως, σε πολλές 
χώρες στηρίζονται µόνο στα Υπουργεία Εργασίας ή σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, 
πράγµα που θα µπορούσε να καταστήσει µονόπλευρη την δραστηριότητα τους και να 
περιορίσει την αποτελεσµατικότητά τους. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίµων καλεί την 
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρµόδια επί της ουσίας, να 
ενσωµατώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή1 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου 

Τροπολογία 1 
Αιτιολογική σκέψη 1 

(1) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του 
Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1994 σχετικά 
µε την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισµού για 

(1) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του 
Συµβουλίου της 18ης Ιουλίου 1994 σχετικά 
µε την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισµού για 

                                                 
1 ΕΕ C xxx της 12.10.2004, σελ. xxx. 
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την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 
περιλαµβάνει διατάξεις σχετικά µε τους 
στόχους, τα καθήκοντα και την οργάνωση 
του Οργανισµού και ειδικότερα του 
διοικητικού συµβουλίου του. Οι διατάξεις 
αυτές τροποποιήθηκαν µετά την 
προσχώρηση της Αυστρίας, της 
Φινλανδίας και της Σουηδίας, όταν έπρεπε 
να προστεθούν νέα µέλη στο διοικητικό 
συµβούλιο. 

την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 
περιλαµβάνει διατάξεις σχετικά µε τους 
στόχους, τα καθήκοντα και την οργάνωση 
του Οργανισµού και ειδικότερα του 
διοικητικού συµβουλίου του. Οι διατάξεις 
αυτές τροποποιήθηκαν µετά τις πρόσφατες 
προσχωρήσεις, όταν έπρεπε να προστεθούν 
νέα µέλη στο διοικητικό συµβούλιο. 

Τροπολογία 2 
Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα) 

  (5α) Προκειµένου να υλοποιήσει τους 
ανωτέρω στόχους, ο Οργανισµός πρέπει 
όχι µόνον να συλλέγει και να µεταδίδει τις 
πληροφορίες, αλλά να τις αναλύει, να 
εντοπίζει τους κινδύνους και τις ορθές 
πρακτικές καθώς και να προωθεί µία 
προληπτική δράση. Στο πλαίσιο αυτό, έχει 
σηµασία να διευκρινισθεί ότι ο Οργανισµός 
έχει έναν ρόλο "παρατηρητηρίου των 
κινδύνων" και ότι πρέπει να αναλύει τους 
κινδύνους, ιδίως τους νεοεµφανιζόµενους, 
και να προωθεί προληπτική δράση. 

Τροπολογία 3 
Αιτιολογική σκέψη 6 

(6) Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε 
την αξιολόγηση του Οργανισµού, η οποία 
εκπονήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 23 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2062/94 και 
βασίζεται σε εξωτερική αξιολόγηση που 
διενεργήθηκε το 2001 καθώς και στις 
συµβολές του διοικητικού συµβουλίου και 
της υπαγόµενης στην Επιτροπή 
συµβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια 
και την υγεία στην εργασία, υπογραµµίζει 
την ανάγκη να τροποποιηθεί ο κανονισµός 
(ΕΚ) αριθ. 2062/94 προκειµένου να 
διατηρηθεί η αποδοτικότητα και η 
αποτελεσµατικότητα του Οργανισµού και 
των διοικητικών δοµών του. 

(6) Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε 
την αξιολόγηση του Οργανισµού, η οποία 
εκπονήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 23 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2062/94 και 
βασίζεται σε εξωτερική αξιολόγηση που 
διενεργήθηκε το 2001 καθώς και στις 
συµβολές του διοικητικού συµβουλίου και 
της υπαγόµενης στην Επιτροπή 
συµβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια 
και την υγεία στην εργασία, υπογραµµίζει 
την ανάγκη να τροποποιηθεί ο κανονισµός 
(ΕΚ) αριθ. 2062/94 προκειµένου να 
διατηρηθεί και να βελτιωθεί η 
αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα 
του Οργανισµού και των διοικητικών δοµών 
του. 



 

PE 347.298  6/10 PA\544342EL.doc 

EL 

 

Τροπολογία 4 
Αιτιολογική σκέψη 13 

(13) Είναι αναγκαίο να προβλεφθούν οι 
πρακτικές συνέπειες της επικείµενης 
διεύρυνσης της Ένωσης για τον 
Οργανισµό. Η σύνθεση και η λειτουργία 
του ∆Σ πρέπει να προσαρµοστούν έτσι 
ώστε να ληφθεί υπόψη η ένταξη των νέων 
κρατών µελών. 

∆ιαγράφεται 

Τροπολογία 5 
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ (Α), ΣΗΜΕΙΟ (Ι) 

Άρθρο 3, παράγραφος 1, σηµείο (α) (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2062/94) 

α) τη συλλογή, την ανάλυση και τη διάδοση 
τεχνικών, επιστηµονικών και οικονοµικών 
πληροφοριών στα κράτη µέλη για την 
ενηµέρωση των κοινοτικών οργανισµών, 
των κρατών µελών και των ενδιαφερόµενων 
κύκλων· η συλλογή αυτή σκοπό έχει την 
καταγραφή των υφιστάµενων εθνικών 
προτεραιοτήτων και προγραµµάτων και την 
παροχή των αναγκαίων στοιχείων για τον 
καθορισµό των προτεραιοτήτων και τη 
θέσπιση των προγραµµάτων της 
Κοινότητας· 

α) τη συλλογή, την ανάλυση και τη διάδοση 
τεχνικών, επιστηµονικών και οικονοµικών 
πληροφοριών στα κράτη µέλη για την 
ενηµέρωση των κοινοτικών οργανισµών, 
των κρατών µελών και των ενδιαφερόµενων 
κύκλων· η συλλογή αυτή σκοπό έχει την 
καταγραφή των κινδύνων και των ορθών 
πρακτικών καθώς και των υφιστάµενων 
εθνικών προτεραιοτήτων και προγραµµάτων 
και την παροχή των αναγκαίων στοιχείων 
για τον καθορισµό των προτεραιοτήτων και 
τη θέσπιση των προγραµµάτων της 
Κοινότητας· 

Τροπολογία 6 
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ (Α), ΣΗΜΕΙΟ (Ι) 

Άρθρο 3, παράγραφος 1, σηµείο (β) (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2062/94) 

β) τη συλλογή και την ανάλυση τεχνικών, 
επιστηµονικών και οικονοµικών 
πληροφοριών σχετικά µε την έρευνα για την 
ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, 
καθώς και σχετικά µε άλλες ερευνητικές 
δραστηριότητες που συνδέονται µε την 
ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και τη 
διάδοση των αποτελεσµάτων της έρευνας 
και των ερευνητικών δραστηριοτήτων· 

β) τη συλλογή και την ανάλυση τεχνικών, 
επιστηµονικών και οικονοµικών 
πληροφοριών σχετικά µε την έρευνα για την 
ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, 
καθώς και σχετικά µε άλλες ερευνητικές 
δραστηριότητες που συνδέονται µε την 
ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και τη 
διάδοση των αποτελεσµάτων της έρευνας 
και των ερευνητικών δραστηριοτήτων· αυτό 
µπορεί να γίνει δίδοντας προτεραιότητα σε 
ορισµένους τοµείς καθώς και σε ορισµένες 
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κατηγορίες εργαζοµένων που είναι 
περισσότερο εκτεθειµένοι στους κινδύνους 
και δεν εκπροσωπούνται επαρκώς από τα 
συνδικάτα, όπως εργαζόµενοι προσωρινής 
απασχόλησης, µετανάστες, εργαζόµενοι 
παρανόµως, ανήλικοι και νεαροί 
εργαζόµενοι κλπ.· 

Τροπολογία 7 
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ (Α), ΣΗΜΕΙΟ (ΙΑ) (νέο) 

Άρθρο 3, παράγραφος 1, σηµείο (γ) (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2062/94) 

  Το σηµείο (γ) αντικαθίσταται από το εξής 
κείµενο: 

"(γ) προώθηση και υποστήριξη της 
συνεργασίας και των ανταλλαγών 
πληροφοριών και εµπειριών, µέσω της 
συστηµατικής συλλογής στοιχείων στα 
κράτη µέλη, µε την υποστήριξη της 
Eurostat, στον τοµέα της ασφάλειας και 
της υγείας στην εργασία, 
περιλαµβανοµένων πληροφοριών και για 
προγράµµατα επιµόρφωσης· προς τον 
σκοπό αυτό προώθηση της εναρµόνισης 
των στατιστικών που αφορούν ατυχήµατα 
και ασθένειες που συνδέονται µε την 
εργασία εις τρόπον ώστε να επανορθωθούν 
οι στρεβλώσεις της πραγµατικότητας και 
της απόκρυψης των γεγονότων σε 
ορισµένα κράτη µέλη λόγω των σηµερινών 
διαφορών στο θέµα της αξιολόγησης και 
ανάλυσης των συνδεόµενων µε την εργασία 
ατυχηµάτων και ασθενειών·" 

Τροπολογία 8 
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ (Α), ΣΗΜΕΙΟ (ΙΙ) 

Άρθρο 3, παράγραφος 1, σηµείο (η) (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2062/94) 

η) την παροχή τεχνικών, επιστηµονικών και 
οικονοµικών πληροφοριών για τις µεθόδους 
και τα µέσα για την υλοποίηση των 
προληπτικών δραστηριοτήτων, τον 
προσδιορισµό καλών πρακτικών και την 
προώθηση προληπτικών ενεργειών, µε 
ιδιαίτερη έµφαση στα ειδικά προβλήµατα 
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων· 

η) την παροχή τεχνικών, επιστηµονικών και 
οικονοµικών πληροφοριών για τις µεθόδους 
και τα µέσα για την υλοποίηση των 
προληπτικών δραστηριοτήτων, τον 
προσδιορισµό των κινδύνων και των καλών 
πρακτικών και την προώθηση προληπτικών 
ενεργειών, µε ιδιαίτερη έµφαση στα ειδικά 
προβλήµατα των µικροµεσαίων 
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επιχειρήσεων· και την προώθηση ειδικών 
λύσεων για τις επιχειρήσεις αυτές· 

 

Τροπολογία 9 
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ (Β) 

Άρθρο 3, παράγραφος 2 (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2062/94) 

2. Ο Οργανισµός συνεργάζεται όσο το 
δυνατόν στενότερα µε τα θεσµικά όργανα, 
τα ιδρύµατα, τους ειδικευµένους φορείς και 
τα προγράµµατα που υπάρχουν στην 
Κοινότητα, µε στόχο την αποφυγή κάθε 
αλληλοεπικάλυψης. Ειδικότερα, ο 
Οργανισµός εξασφαλίζει κατάλληλη 
συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη 
Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και 
Εργασίας, µε την επιφύλαξη των δικών του 
σκοπών. 

2. Ο Οργανισµός συνεργάζεται όσο το 
δυνατόν στενότερα µε τα θεσµικά όργανα, 
τα ιδρύµατα, τους ειδικευµένους φορείς και 
τα προγράµµατα που υπάρχουν στην 
Κοινότητα, µε στόχο την αποφυγή κάθε 
αλληλοεπικάλυψης. Ο Οργανισµός θα είναι 
εις θέσιν να επωφεληθεί της συνεργασίας 
που ήδη έχει η Επιτροπή µε τους 
οργανισµούς των Ηνωµένων Εθνών -την 
Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), την 
∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας (∆ΟΕ)-και την 
∆ιεθνή Οργάνωση Υγείας στην Εργασία, 
(∆ΟΥΕ) προκειµένου να παρακολουθεί τις 
εργασίες των διεθνών οργανισµών. 
Ειδικότερα, ο Οργανισµός θα ενισχύσει τη 
συνεργασία του µε το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα 
για τη Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης 
και Εργασίας, γνωρίζοντας ότι δεν 
λειτουργεί εις βάρος των δικών του σκοπών. 

 

Τροπολογία 10 
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2α (νέο) 

Άρθρο 3, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1 (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2062/94) 

   (2α) Στο άρθρο 4(2), η πρώτη 
υποπαράγραφος αντικαθίσταται από το 
εξής κείµενο: 

"2. Προκειµένου να επιτρέψουν την 
λειτουργία του δικτύου το συντοµότερο 
δυνατόν και µε τον πλέον αποτελεσµατικό 
τρόπο, τα κράτη µέλη οφείλουν, εντός 
εξαµήνου από της ενάρξεως ισχύος του 
παρόντος κανονισµού, να ενηµερώσουν τον 
Οργανισµό σχετικά µε τα σηµαντικότερα 
στοιχεία που συνιστούν τα εθνικά τους 
δίκτυα ενηµέρωσης επί θεµάτων 
ασφάλειας και υγείας στην εργασία, 
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περιλαµβανοµένου και κάθε θεσµικού 
οργάνου το οποίο, κατά την άποψή τους θα 
µπορούσε να συµβάλει στις εργασίες του 
Οργανισµού, λαµβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη να εξασφαλισθεί η κατά το δυνατόν 
πληρέστερη κάλυψη της επικράτειάς τους. 
Όσον αφορά τα σηµαντικότερα σηµεία, τα 
κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να λειτουργούν 
µε τρόπο που σέβεται την τριµερή αρχή, 
όπως και το διοικητικό συµβούλιο του 
Οργανισµού. 
 
* ΕΕ L 156, 7.7.1995, σ. 1." 
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