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RÖVID INDOKOLÁS 

1. A Tanács új javaslatai közül több is az ügynökség vezetési és igazgatási struktúráira 
vonatkozik (7. és 8. cikk), azonban a legfőbb javaslat nem csupán a munkahelyi biztonságra 
és egészségre vonatkozó adatok összegyűjtését és tájékoztatás útján történő továbbítását 
kívánja az ügynökség hatáskörébe vonni (3. cikk), hanem ezen adatok elemzését is. 
Számszerűsíthető célok kitűzése Európa számára megvalósíthatatlan e nélkül az elemzés 
nélkül.  
 
2. Mindehhez pedig biztosabb információkra és összehasonlítható adatokra van szükség, 
amelyek ma még hiányoznak, mivel egyes országokban a balesetekre és megbetegedésekre 
vonatkozó adatokat eltérő módon és eltérő intézmények értékelik, leginkább az eltérő 
biztosítási normákat, mint az érvényes járványtani kritériumokat véve alapul. 
Következésképpen sok baleset és még több betegség nem kerül be a statisztikákba.   
 
3. Jogosan értékelhetjük pozitívnak az Európai Unió és a tagállamok politikáit, amelyek 
érzékelhető javulásokat eredményeztek (balesetek: 13%-nál kevesebb). Ezekhez az 
eredményekhez mindenképpen hozzájárult a Bilbaóban működő Európai Munkahelyi 
Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség, valamint a dublini székhelyű Európai Alapítvány 
az Élet- és Munkakörülmények Javításáért, eltérő, de egymást kiegészítő feladatok ellátása 
révén.   
 
4. Fennáll azonban még az a probléma, hogy az elkerülhető balesetek és az ezekből adódó 
halálozások száma még mindig igen magas. Mint ahogy jelentős számban fordulnak elő olyan 
jellegű megbetegedések, amelyek oka közvetve vagy közvetlenül a munkára vezethető vissza. 
A múltbeli gyakorlattól eltérve nem csak a legveszélyeztetettebb termelő ágazatokat (mint 
például az építőipar) kell beazonosítani, hanem a kor (a legfiatalabb és legidősebb 
munkavállalók) és munka típusa (vagyis bevándorlók által végzett munka, nem tipikus, 
bizonytalan munka, illegális munka, tehát az alacsonyan kvalifikált és a szakszervezetek által 
kevésbé képviselt munkák) alapján meg kell határozni a leginkább veszélyeztetett 
népességcsoportokat. Csak így lehet a „kockázattudatosítást- és megelőzést” megvalósítani, 
valamint a „koordinált megelőzési terveket” megtervezni. 
 
5. E cél megvalósítását nagyban akadályozza az, hogy egyre inkább úgy tekintünk a 
biztonságra és az egészségre mint kiadásokra, a szabályokra és ellenőrzésre pedig mint a 
produktív fejlődés és a versenyképesség elé gördített akadályra. Azonban hangsúlyoznunk 
kell, hogy „az egészséges és biztonságos munkahelyi környezet a gazdaság és vállalatok 
teljesítőképessége növelésének egyik tényezője (lásd Doc COM(2002)0118, 2002.3.11: új 
egészségügyi és biztonsági stratégia a 2002 és 2006 közötti időszakra). Ezt támasztja alá egy 
szélesebb körű összehasonlítás is: a World Economic Forum által készített, a 2004-es évben a 
tagállamok versenyképesség alapján történő besorolás szerint Finnországé az első hely, az 
első hat helyezett között pedig négy európai ország van (Finnország, Svédország, Dánia és 
Norvégia), ezek a legversenyképesebb és legmagasabb munkahelyi biztonsági, egészségügyi 
standardokkal és a legjobb szociális rendszerrel rendelkező országok. 
 
6. A munkavállalók, munkaadók és a kormányok közötti együttműködés megerősítésén túl be 
kell vonni a „negyedik felet is”, amely azokat (sokakat) képviseli, akik professzionálisan 
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foglalkoznak a munkahelyi biztonsággal és egészséggel: ilyenek a kutatók, orvosok, ápolók, 
közegészségügyi szakértők, ergonómusok, toxikológusok, vegyészek stb. Pozitív példaként 
meg kell említenünk, hogy a Munkaegészségügyi Nemzetközi Bizottság növekvő érdeklődést 
mutat a munka és egészség között fennálló etikai problémák iránt és a „Etikai munkahelyi 
kódex” megfogalmazásakor a munkavállalókat elsődlegesen személyeknek és nem 
termelőknek tekinti. Azonban kritikával kell illetni azt, hogy az Európai Unió 6. Kutatási és 
Technológiafejlesztési Keretprogramjában nincs említés a munka, biztonság és egészség 
közötti kapcsolatra vonatkozó témák finanszírozására, bár az új technológiák és kockázatok 
széleskörű kutatásokat igényelnének. 
 
7. A Tanács által tett szervezéssel kapcsolatos javaslatok részben megfelelnek az itt 
ismertetett követelményeknek. A bilbaói ügynökség a speciális kutatómunkát végző, az élet és 
munkakörülmények javításával foglalkozó alapítvánnyal (Dublin) együtt javíthat 
tevékenységén. A hármas modellen alapuló (munkavállalók, munkaadók, kormányok) 
szervezetet, amely európai szinten szép eredményeket mutathat fel, a „neuralgikus pontok” 
vagyis a periférikus szervezetek felé is ki kell terjeszteni. Joggal ismételjük meg, hogy az 
ilyen szervezeteknek, amelyek hozzájárulnak az információ szolgáltatásához, elemzéséhez és 
felhasználásához nemzeti alapra kell épülniük. Jelenleg azonban az országok nagy részében 
ezek a munkaügyi minisztériumokra és más kormányzati forrásokra alapoznak, ami a 
tevékenységüket egyoldalúvá teszi, hatékonyságukat pedig csökkenti. 
 

 
 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság felhívja a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja 
be a következő módosításokat: 

A Bizottság által javasolt szöveg1 

 

A Parlament módosításai 

Módosítás: 1 
PREAMBULUMBEKEZDÉS 

(1) A tanács 1994. július 18-i 2062/94/EK 
rendelete Az Európai Munkahelyi 
Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 
létrehozásáról az ügynökség, és különösen 
annak igazgatótanácsa célkitűzéseire, 
feladataira és szervezetére vonatkozó 

(1) A tanács 1994. július 18-i 2062/94/EK 
rendelete Az Európai Munkahelyi 
Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 
létrehozásáról az ügynökség, és különösen 
annak igazgatótanácsa célkitűzéseire, 
feladataira és szervezetére vonatkozó 

                                                 
1 HL C xxx 2004.10.12., xxx.o. 
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rendelkezéseket tartalmaz. Ezeket a 
rendelkezéseket Ausztria, Finnország és 
Svédország csatlakozását követően 
módosították, mivel az új tagoknak is 
képviseltetniük kellett magukat az 
igazgatótanácsban. 

rendelkezéseket tartalmaz. Ezeket a 
rendelkezéseket a nemrégiben történt 
csatlakozásokat követően módosították, 
mivel az új tagoknak is képviseltetniük 
kellett magukat az igazgatótanácsban. 

 

Módosítás: 2 
5 A. PREAMBULUMBEKEZDÉS (új) 

 (5a) A fenti célok elérése érdekében az 
ügynökségnek nem csupán az információ 
összegyűjtését és terjesztését kell elvégeznie, 
hanem az információ elemzését, a 
kockázatok meghatározását és a megelőző 
tevékenységek népszerűsítését is. E 
tekintetben fontos tisztázni azt, hogy az 
ügynökségnek „kockázatmegfigyelő” 
szerepe van és kockázatot kell elemeznie, – 
különösen az éppen felmerülő kockázatokat 
– és népszerűsítenie kell a megelőző – 
tevékenységeket.    

 
 

Módosítás: 3 
6. PREAMBULUMBEKEZDÉS 

A 2062/94/EK rendelet 23. cikke értelmében 
készített, és egy 2001-ben végzett 
értékelésen, valamint az igazgatótanács és a 
Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi 
Tanácsadó Bizottság által biztosított 
információkon alapuló, az ügynökséget 
értékelő bizottsági közlemény 
kihangsúlyozza, hogy módosítani kell a 
2062/94/EK rendeletet az ügynökség és 
igazgatási struktúrái hatékonyságának 
fenntartása érdekében. 

(6) A 2062/94/EK rendelet 23. cikke 
értelmében készített, és egy 2001-ben 
végzett értékelésen, valamint az 
igazgatótanács és a Munkahelyi Biztonsági 
és Egészségvédelmi Tanácsadó Bizottság 
által biztosított információkon alapuló, az 
ügynökséget értékelő bizottsági közlemény 
kihangsúlyozza, hogy módosítani kell a 
2062/94/EK rendeletet az ügynökség és 
igazgatási struktúrái hatékonyságának 
fenntartása és javítása érdekében. 
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Módosítás: 4 
13. PREAMBULUMBEKEZDÉS 

(13) Előre át kell gondolni azt, hogy az 
Unió közelgő bővítése milyen gyakorlati 
következményekkel jár az ügynökségre 
nézve. Az igazgatótanács összetételét és 
működését át kell alakítani az új 
tagállamok csatlakozása függvényében.  

törölve 

 
 

Módosítás: 5 
1. CIKK, 2. PONT, (A) PONT, (I) PONT  

3. cikk (1) bekezdés (a) pont (2062/94/EK rendelet) 
 

(a) technikai, tudományos és gazdasági 
információk gyűjtése és terjesztése a 
tagállamokban a közösségi szervek, 
tagállamok és érdekelt felek felé való 
továbbításuk érdekében; az adatgyűjtés célja 
a meglévő nemzeti prioritások és programok 
meghatározása, valamint a közösségi 
prioritásokhoz és programokhoz szükséges 
adatok biztosítása,  

(a) technikai, tudományos és gazdasági 
információk gyűjtése és terjesztése a 
tagállamokban a közösségi szervek, 
tagállamok és érdekelt felek felé való 
továbbításuk érdekében; az adatgyűjtés célja 
a kockázatok és a jó gyakorlat mellett a 
meglévő nemzeti prioritások és programok 
meghatározása, valamint a közösségi 
prioritásokhoz és programokhoz szükséges 
adatok biztosítása, 

 
 

Módosítás: 6  
1. CIKK, 2. PONT, (A) PONT, (I) PONT 

 3. cikk, (1) bekezdés, (b) pont (2062/94/EK rendelet) 
 

(b) a munkahelyi biztonsággal és 
egészségvédelemmel kapcsolatos kutatásra 
és egyéb olyan kutatási tevékenységre 
vonatkozó technikai, tudományos és 
gazdasági információk gyűjtése, amelyeknek 
a munkahelyi biztonsággal és 
egészségvédelemmel összefüggő 
vonatkozásai vannak, valamint a kutatás és 
kutatási tevékenységek eredményeinek 
terjesztése, 

(b) a munkahelyi biztonsággal és 
egészségvédelemmel kapcsolatos kutatásra 
és egyéb olyan kutatási tevékenységre 
vonatkozó technikai, tudományos és 
gazdasági információk gyűjtése, amelyeknek 
a munkahelyi biztonsággal és 
egészségvédelemmel összefüggő 
vonatkozásai vannak, valamint a kutatás és 
kutatási tevékenységek eredményeinek 
terjesztése, 
ezt oly módon lehet elvégezni, hogy 
bizonyos, prioritást élvező területekre és 
olyan munkavállaló csoportokra 
koncentrálunk, akik jobban ki vannak téve 



 

PA\544342HU.doc  PE 347.298v01-00 7/10 PA\5

 HU 

a veszélyeknek és kockázatoknak és kevésbé 
képviselik őket a szakszervezetek, ilyenek 
például az ideiglenes munkavállalók, 
bevándorlók, illegális munkavállalók, 
kiskorú/fiatal munkavállalók stb.,   
 

 
 

Módosítás: 7 
1. CIKK, 2. PONT, (A) PONT, (I A) PONT (új)  

3. cikk, (1) bekezdés, (c) pont (2062/94/EK rendelet) 
 

 (ia) a c) pont helyébe a következő lép: 

 „(c) a tagállamok között, a munkahelyi 
biztonság és egészség területén folytatott 
együttműködés, információ-  és 
tapasztalatcsere előmozdítása és 
támogatása az adatok szisztematikus 
gyűjtésén keresztül,  – beleértve a képzési 
programokról való tájékoztatást – az 
Eurostat támogatásával. A cél elérése 
érdekében a munkával kapcsolatos 
balesetekről és betegségekről vezetett 
statisztikákat harmonizálni kell, hogy 
korrigálhassuk a különböző tagállamokban 
a munkával kapcsolatos balesetek és 
betegségek értékelésében és elemzésében 
jelenleg fennálló különbségekből adódó 
torzulásokat és adataikat 
összegeztethessük” 

 
 

Módosítás: 8 
1. CIKK, 2. PONT, (A) PONT, (II) PONT 

3. cikk, (1) bekezdés, (h) pont (2062/94/EK rendelet) 
 

(h) technikai, tudományos és gazdasági 
információk biztosítása a megelőző 
tevékenységek végrehajtását szolgáló 
módszerekről és eszközökről,  a jó gyakorlat 
meghatározása és megelőző cselekvések 
előmozdítása érdekében, különös figyelmet 
fordítva a kis- és középvállalkozások sajátos 
problémáira 

(h) technikai, tudományos és gazdasági 
információk biztosítása a megelőző 
tevékenységek végrehajtását szolgáló 
módszerekről és eszközökről,  a kockázatok 
és a jó gyakorlat meghatározása és megelőző 
cselekvések előmozdítása érdekében, 
különös figyelmet fordítva a kis- és 
középvállalkozások sajátos problémáira, és 
előmozdítva e problémák megoldását, 
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Módosítás: 9 
1. CIKK, 2. PONT, (B) PONT 

3. cikk, (2) bekezdés (2062/94/EK rendelet) 
 

2. Az esetleges átfedések elkerülése 
érdekében az Ügynökség a lehető 
legszorosabban együttműködik a közösségi 
szinten már meglévő intézményekkel, 
alapítványokkal, szakosodott szervekkel és 
programokkal. Az ügynökségnek különösen 
az élet- és munkakörülmények javításáért 
létrehozott európai alapítvánnyal való 
megfelelő együttműködést kell biztosítania, 
saját céljainak sérelme nélkül. 
 

2. Az esetleges átfedések elkerülése 
érdekében az Ügynökség a lehető 
legszorosabban együttműködik a közösségi 
szinten már meglévő intézményekkel, 
alapítványokkal, szakosodott szervekkel és 
programokkal. Az ügynökségnek is 
részesülniük kell abból az 
együttműködésből, amelyet jelenleg a 
Bizottság az ENSZ ügynökségeivel 
(Egészségügyi Világszervezet (WHO), 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO)), 
valamint a Foglalkozás-egészségügyi 
Nemzetközi Bizottsággal (ICOH) folytat, 
annak érdekében, hogy lépést tarthasson a 
nemzetközi szervezetek által végzett 
munkával,  Az ügynökségnek különösen az 
élet- és munkakörülmények javításáért 
létrehozott európai alapítvánnyal való 
megfelelő együttműködését kell növelnie,  
figyelve arra, hogy saját céljai ne sérüljenek. 

 
 

Módosítás: 10 
1. CIKK, 2A. PONT (ÚJ)4. cikk, (2) bekezdés (1) albekezdés (2062/94/EK rendelet) 

 (2a) A 4. cikk (2) bekezdése (1) albekezdése 
helyébe a következő lép:   

 "2. Annak biztosítása érdekében, hogy a 
hálózat a lehető leghamarabb és 
leghatékonyabb módon működjön, a 
tagállamok az 1643/95/EK rendelet 
hatályba lépését követő 6 hónapon belül 
tájékoztatják az ügynökséget a nemzeti 
munkahelyi biztonsági és egészségügyi 
tájékoztató hálózatuk legfőbb alkotó 
elemeiről, beleértve minden olyan 
intézményt, amely megítélésük szerint 
hozzájárulhat az ügynökség munkájához, 
figyelembe véve területük lehető 
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legteljesebb földrajzi lefedését. Tekintettel a 
gócpontokra, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy ezek az ügynökség 
igazgatótanácsához hasonlóan, a hármas 
felosztás elvének tiszteletben tartása mellett 
működjenek.   
_________ 
* HL L 156., 1995.7.7., 1.o. 
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