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OBRAZLOŽITEV 

1. Veliko novih predlogov Sveta se nanaša na vodstvene in upravljavske strukture agencije 
(člena 7 in 8), toda glavni predlog se tiče naloge, ki jo je treba dodeliti agenciji (člen 3). Ta 
naj ne bi le zbirala in posredovala informacij, ampak tudi analizirala podatke v zvezi z 
varnostjo in zdravjem pri delu. Če želimo doseči opredelitev merljivih ciljev za Evropo, se 
namreč ne moremo izogniti takšni analizi.  
 
2. Iz tega izhaja potreba po bolj zanesljivih informacijah in primerljivih podatkih, ki jih danes 
ni na razpolago. V različnih državah članicah se namreč, v glavnem zaradi različnih 
zakonodaj o varnosti, statistike o nezgodah in boleznih proučujejo na različne načine in s 
strani različnih organov, namesto kot da bi jih obravnavali na osnovi dejanskih 
epidemioloških kriterijev. Zaradi tega veliko število nezgod in še več primerov bolezni ni 
registriranih.  
 
3. Pravilno je, da pozitivno ocenimo politike Evropske unije in držav članic, ki so dosegle 
znatna izboljšanja (13% manj nezgod). K temu sta brez dvoma s svojim delom prispevali 
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu iz Bilbaa in Evropska fundacija za 
izboljšanje življenjskih in delovnih razmer iz Dublina, ki izvajata različne, a komplementarne 
naloge.  
 
4. Ostaja pa dejstvo, da je število smrtnih nezgod in nezgod, ki bi se jim lahko izognili, 
visoko. Predvsem smo priča ogromnemu številu bolezni, za katere je poklic vzrok ali sovzrok. 
Sedaj je treba ugotoviti ne samo, kot je že bilo narejeno v preteklosti, katera so področja 
proizvodnje z največjo stopnjo tveganja (npr. gradbeništvo), ampak tudi, katere skupine ljudi 
so v tveganem položaju glede na starost (mlajši in starejši uslužbenci) in na pogoje ter vrsto 
delovnega odnosa: priseljenci, atipične ter nestalne službe, nezakonite zaposlitve. Treba je 
torej proučiti dejavnosti, ki jih združujejo nižje kvalifikacije in slabo sindikalno zastopanje. 
Samo na tak način bomo lahko pripomogli k "povečanju ozaveščenosti in predvidevanju 
tveganj" in k planiranju "usklajenih preventivnih projektov".  
 
5. V nasprotju s tovrstnim prizadevanjem smo danes priča vedno večji težnji, da se na varnost 
in zdravje v glavnem gleda kot na strošek, na pravila in inšpekcije pa kot na zapreko za razvoj 
proizvodnje in oviro za konkurenčnost. Potrebno je poudariti, da "je delo v varnem in 
zdravem okolju eno od dejavnikov, ki pripomore k izboljšanju performansov gospodarstva in 
podjetij" (glej KOM(2002) 118 z dne 11.3.2002: nova strategija Skupnosti o varnosti in 
zdravju pri delu za obdobje od 2002 do 2006). To dokazuje tudi širša primerjava:  v svetovni 
lestvici konkurenčnosti držav, ki jo je  za leto 2004 pripravil Svetovni gospodarski forum, je 
Finska na prvem mestu, in med prvimi šestimi državami najdemo štiri evropske (Finska, 
Švedska, Danska in Norveška). Poleg tega, da so najbolj konkurenčne, te države imajo tudi 
najvišje standarde za varnost ter zdravje na delovnem mestu in najboljše sisteme socialnega 
skrbstva. 
 
6. Treba je okrepiti tristransko sodelovanje med zaposlenimi, delodajalci in vladami, vendar 
tudi vplesti "četrtega partnerja", ki ga sestavljajo vsi, ki se poklicno ukvarjajo z varnostjo in 
zdravjem na delovnem mestu: raziskovalci, zdravniki in bolničarji, higieniki, specialisti za 
ergonomijo, toksikologi, kemiki itd. Treba je opozoriti na pozitivno dejstvo, da je ICOH 
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(Mednarodni odbor za zdravje pri delu) vedno bolj pozoren na etična vprašanja v zvezi z 
odnosom med delom in zdravjem in da v reviziji "Etičnega kodeksa" posebej poudarja, da so 
delavci ljudje in ne samo del proizvodne verige. Z druge strani pa je treba kritično pripomniti, 
da v 6. Okvirnem programu za raziskave in razvoj EU ni nikakor omenjeno financiranje 
dejavnosti, ki zadevajo odnos med delom, varnostjo in zdravjem, in to kljub dejstvu, da bi 
zaradi novih tehnologij in novih tveganj bilo treba izvesti veliko raziskav. 
 
7. Predlogi Sveta v zvezi z organizacijo se nekako odzivajo na zgoraj omenjene potrebe. 
Agencija v Bilbau bo skupaj z Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih 
razmer (Dublin), ki opravlja originalno raziskovalno delo, lahko izboljšala svoje dejavnosti. 
Tristranski model (delavci, podjetja, vlade), na katerem je organizacija osnovana, je na 
evropski ravni obrodil dobre rezultate, vendar ga je sedaj treba razširiti na "občutljive točke", 
to je na periferno organizacijo. Pravilno je spet poudariti, da morajo tisti organi, ki prispevajo 
k posredovanju, analizi in uporabi informacij, sloneti na nacionalnih temeljih. Kajti v tem 
trenutku ti v večini držav temeljijo le na ministrstvih za delo ali na drugih vladnih službah, 
zaradi česar lahko njihova dejavnost postane le enostranska in manj učinkovita. 

PREDLOGI SPREMEMB 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 

 

Predlogi sprememb Parlamenta 

Predlog spremembe 1 
UVODNA IZJAVA 1 

(1) Uredba Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. 
julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije 
za varnost in zdravje pri delu vključuje 
določbe o namenih, nalogah in organizaciji 
agencije in zlasti njenega upravnega odbora. 
Te določbe so se spremenile po pristopu 
Avstrije, Finske in Švedske, ko je bilo treba 
vključiti nove člane v upravni odbor. 

(1) Uredba Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. 
julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije 
za varnost in zdravje pri delu vključuje 
določbe o namenih, nalogah in organizaciji 
agencije in zlasti njenega upravnega odbora. 
Te določbe so se spremenile po zadnjih 
pristopih, ko je bilo treba vključiti nove 
člane v upravni odbor. 

 

Predlog spremembe 2 
UVODNA IZJAVA 5A (novo) 

 (5a) Za dosego zgoraj omenjenih ciljev 
mora agencija ne samo zbirati in širiti 

                                                 
1 UL C xxx, 12.10.2004, str. xxx. 
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informacije, ampak tudi analizirati 
informacije, ugotoviti tveganja ter dobre 
prakse in spodbujati preventivne ukrepe. S 
tem v zvezi je pomembno pojasniti, da ima 
agencija vlogo "opazovalnice tveganja"in 
da bi morala tveganja analizirati, pri tem 
biti pozorna zlasti na tista, ki prihajajo na 
dan, ter spodbujati preventivne ukrepe. 

 

Predlog spremembe 3 
UVODNA IZJAVA 6 

(6) Sporočilo Komisije o oceni agencije, 
pripravljeno v skladu s členom 23 Uredbe 
(ES) št. 2062/94 in na osnovi zunanje ocene 
z leta 2001 ter prispevkov upravnega odbora 
in svetovalnega odbora Komisije za varnost 
in zdravja pri delu, poudarja potrebo po 
spremembi Uredbe (ES) št. 2062/94, da bi se 
ohranila zmogljivost in učinkovitost agencije 
in njenih struktur upravljanja. 

(6) Sporočilo Komisije o oceni agencije, 
pripravljeno v skladu s členom 23 Uredbe 
(ES) št. 2062/94 in na osnovi zunanje ocene 
z leta 2001 ter prispevkov upravnega odbora 
in svetovalnega odbora Komisije za varnost 
in zdravja pri delu, poudarja potrebo po 
spremembi Uredbe (ES) št. 2062/94, da bi se 
ohranila in izboljšala zmogljivost in 
učinkovitost agencije in njenih struktur 
upravljanja. 

 

Predlog spremembe 4 
UVODNA IZJAVA 13 

(13) treba je predvideti praktične posledice 
za agencijo, ki jih prinaša prihodnja širitev 
Unije. Sestavo in delovanje njenega 
upravnega odbora je treba prilagoditi 
pristopu novih držav članic.  

se črta 

 

Predlog spremembe 5 
ČLEN 1, TOČKA 2, TOČKA (A), TOČKA (I) 

Člen 3, odstavek 1, točka (a) (Uredba (ES) št. 2062/94) 

(a) zbirati, analizirati in širiti tehnične, 
znanstvene in gospodarske informacije v 
državah članicah za posredovanje organom 
Skupnosti, državam članicam in 
zainteresiranim strankam; namen tega 
zbiranja je ugotovitev nacionalnih prioritet 
ter programov in zagotovitev potrebnega 

(a) zbirati, analizirati in širiti tehnične, 
znanstvene in gospodarske informacije v 
državah članicah za posredovanje organom 
Skupnosti, državam članicam in 
zainteresiranim strankam; namen tega 
zbiranja je ugotovitev tako tveganja ter 
dobrih praks kakor tudi nacionalnih 
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vlaganja v prioritete in programe Skupnosti; prioritet ter programov in zagotovitev 
potrebnega vlaganja v prioritete in programe 
Skupnosti; 

 

Predlog spremembe 6 
ČLEN 1, TOČKA 2, TOČKA (A), TOČKA (I) 

Člen 3, odstavek 1, točka (b) (Uredba (ES) št. 2062/94) 

(b) zbirati in analizirati tehnične, znanstvene 
in gospodarske informacije o raziskavah na 
področju varnosti ter zdravja pri delu in o 
drugih raziskovalnih dejavnosti, ki jih 
zadeva problematika varnosti ter zdravja pri 
delu, in širiti izsledke raziskav in 
raziskovalnih dejavnosti; 

(b) zbirati in analizirati tehnične, znanstvene 
in gospodarske informacije o raziskavah na 
področju varnosti ter zdravja pri delu in o 
drugih raziskovalnih dejavnosti, ki jih 
zadeva problematika varnosti ter zdravja pri 
delu, in širiti izsledke raziskav in 
raziskovalnih dejavnosti; pri tem bi se lahko 
prioritetno osredotočili na nekatere sektorje 
in prav tako na nekatere vrste delavcev, ki 
so bolj izpostavljeni nevarnostim ter 
tveganjem in ki jih sindikati manj 
zastopajo, kot so na primer začasni delavci, 
priseljenci, nelegalni delavci, 
premladi/mladoletni delavci itd. 

 

Predlog spremembe 7 
ČLEN 1, TOČKA 2, TOČKA (A), TOČKA (I A) (novo) 
Člen 3, odstavek 1, točka (c) (Uredba (ES) št. 2062/94) 

 (ia) Točka (c) se nadomesti z naslednjim: 
"(c) spodbujati in podpirati sodelovanje in 
izmenjavo informacij ter izkušenj med 
državami članicami na področju varnosti 
ter zdravja pri delu, s sistematičnim 
zbiranjem podatkov ter s podporo 
Eurostata, vključno z informacijami o 
programih usposabljanja; v ta namen 
spodbujati uskladitev statistik o nezgodah 
in boleznih, ki so povezane z delom, da bi 
odpravili odstopanja od realnosti in 
prikrivanje dejstev v različnih državah 
članicah, ki so posledica sedanjih razlik pri 
ocenjevanju in analizi nezgod in bolezni, ki 
so povezane z delom." 
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Predlog spremembe 8 
ČLEN 1, TOČKA 2, TOČKA (A), TOČKA (II) 

Člen 3, odstavek 1, točka (h) (Uredba (ES) št. 2062/94) 

(h) nuditi tehnične, znanstvene in 
gospodarske informacije o metodah in 
orodjih za izvedbo preventivnih dejavnosti, 
ugotovitev dobrih praks in spodbujanje 
preventivnih ukrepov, s posebno pozornostjo 
do posebnih problemov malih in srednje 
velikih podjetij; 

(h) nuditi tehnične, znanstvene in 
gospodarske informacije o metodah in 
orodjih za izvedbo preventivnih dejavnosti, 
ugotovitev tveganj in dobrih praks in 
spodbujanje preventivnih ukrepov, s 
posebno pozornostjo do posebnih problemov 
malih in srednje velikih podjetij in s 
spodbujanjem posebnih rešitev za ta 
podjetja; 

 

Predlog spremembe 9 
ČLEN 1, TOČKA 2, TOČKA (B) 

Člen 3, odstavek 2 (Uredba (ES) št. 2062/94) 

2. Agencija sodeluje čim tesneje z 
obstoječimi institucijami, ustanovami, 
specializiranimi organi in programi na ravni 
Skupnosti, da bi se izognila nepotrebnemu 
podvajanju. Agencija zlasti zagotovi 
ustrezno sodelovanje z Evropsko fundacijo 
za izboljšanje življenjskih in delovnih 
razmer, ne da bi posegala v svoje cilje. 

2. Agencija sodeluje čim tesneje z 
obstoječimi institucijami, ustanovami, 
specializiranimi organi in programi na ravni 
Skupnosti, da bi se izognila nepotrebnemu 
podvajanju. Agencija lahko tudi koristi že 
obstoječe sodelovanje med Komisijo in 
agencijama Združenih narodov - Svetovno 
zdravstveno organizacijo (WHO), 
Mednarodno organizacijo dela (ILO) - in z 
Mednarodnim odborom za zdravje pri delu 
(ICOH), da bi bila v koraku z delom, ki ga 
opravljajo mednarodne organizacije. 
Agencija zlasti okrepi svoje sodelovanje z 
Evropsko fundacijo za izboljšanje 
življenjskih in delovnih razmer in ob tem 
pazi, da ne bi posegala v svoje cilje. 

 

Predlog spremembe 10 
ČLEN 1, TOČKA A (novo) 

Člen 4, odstavek 2, pododstavek 1 (Uredba (ES) št. 2062/94) 

 (2a) V členu 4(2) se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim: 
"2. Da bi se omrežje lahko čim hitreje in 
čim učinkovitejše vzpostavilo, države 
članice, v šestih mesecih od začetka 
veljavnosti Uredbe (ES) št. 1643/95*, 
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obvestijo agencijo o glavnih sestavnih delih 
svojih nacionalnih informacijskih omrežij 
za zdravje in varnost pri delu, vključno z 
institucijami, ki po njihovi presoji lahko 
prispevajo k delu agencije, ob upoštevanju 
potrebe po zagotavljanju čim popolnejšega 
geografskega pokrivanja svojega ozemlja. 
V zvezi z osrednjimi temami države članice 
zagotovijo delovanje, upoštevajoč načelo 
tristranskosti, podobno kot v primeru 
upravnega odbora agencije.  
_________ 
* UL L 156, 7.7.1995, str. 1." 
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