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KORTFATTAD MOTIVERING 

1. Flera av rådets nya förslag berör arbetsmiljöbyråns lednings- och förvaltningsstruktur 
(artiklarna 7 och 8) men det viktigaste innebär att arbetsmiljöbyrån får till uppgift 
(artikel 3) inte enbart att samla in och sprida information utan även att analysera de 
uppgifter som berör arbetsmiljön.  Syftet att definiera mätbara mål för Europa kan faktiskt 
inte nås utan sådan analys. 

2. Det finns därför ett behov av tillförlitligare information och jämförbara uppgifter, något 
som idag saknas eftersom statistik om olyckor och sjukdomsfall bedöms olika och av 
olika organ i de olika medlemsstaterna, på grund av skillnaderna i 
försäkringslagstiftningen snarare än skillnader i de egentliga epidemiologiska kriterierna. 
Ett mycket stort antal olycksfall och ännu flera sjukdomsfall blir därför inte upptäckta. 

3. Det är rätt att göra en positiv bedömning av Europeiska unionens och medlemsstaternas  
politik som har lett till avsevärda förbättringar (13 procent färre olyckor). Dessa resultat 
beror säkert delvis på det arbete som gjorts av Europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbao och 
Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor i Dublin, två organ som 
utför olika uppgifter men som kompletterar varandra. 

4. Faktum kvarstår emellertid att antalet olyckor, med eller utan dödlig utgång, vilka hade 
kunnat undvikas är mycket högt. Det finns dessutom framför allt ett enormt stort antal 
sjukdomsfall med arbetet som enda, eller som bidragande, orsak. Det är nu viktigt att 
kartlägga inte enbart högriskområdena inom produktion (t.ex. byggnadsindustrin), något 
som redan har gjorts, utan även riskutsatta grupper i förhållande till ålder (yngre och äldre 
arbetstagare) och arbetsförhållanden, bland annat invandrare, atypiska och osäkra arbeten, 
illegalt arbete, det vill säga aktiviteter som har det gemensamt att de är lågkvalificerade 
och att deras fackliga representation är ringa. Endast på detta sätt är det möjligt att 
”bedriva upplysningskampanjer och förebygga risker” och planera samordnade 
förebyggande projekt. 

5. I dagens läge går ett sådant åtagande stick i stäv mot den tilltagande tendensen att betrakta 
säkerhet och hälsa huvudsakligen som en kostnad, och regler och inspektioner som ett 
hinder för den produktiva utvecklingen och konkurrenskraften. Det måste understrykas att 
”en sund och trygg miljö och arbetsorganisation [är] faktorer som förbättrar ekonomins 
och företagens resultat” (jmf. KOM(2002)0118 av den 18 mars 2002: en ny 
arbetsmiljöstrategi för gemenskapen 2002–2006). Detta har även bekräftats i en mera 
omfattande jämförelse. I den internationella klassificering av världens stater efter deras 
konkurrenskraft som World Economic Forum gjort för 2004 kommer Finland på första 
plats och till de sex främsta länderna hör fyra europeiska länder (Finland, Sverige, 
Danmark och Norge) som är de mest konkurrenskraftiga och som också har bäst standard 
i fråga om arbetsmiljö och välfärdssystem. 

6. Det finns ett behov av att, förutom att förbättra trepartssamarbetet mellan arbetstagare, 
företag och regeringar, även inbegripa en ”fjärde partner” som består av de mycket olika 
grupper som yrkesmässigt sysselsätter sig med arbetsmiljöfrågor, nämligen forskare, 
läkare och sjuksköterskor, hygienister, ergonomer, toxikologer, kemister och andra. Det 
bör ses som ett positivt tecken att ICOH (International Commission on Occupational 
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Health) nu fäster allt större uppmärksamhet vid de etiska frågor som är förknippade med 
förhållandet mellan arbete och hälsa. I sin omarbetade ”etiska kod” lägger ICOH särskild 
vikt vid tanken om arbetstagare som personer snarare än enbart länkar i 
produktionskedjan. Man bör däremot kritiskt notera att det i EU:s sjätte ramprogram för 
forskning och utveckling inte ges några signaler om stöd till frågor som rör förhållandet 
mellan arbete, säkerhet och hälsa, trots att ny teknik och nya risker kommer att kräva 
ytterligare forskning. 

7. De organisatoriska förslag som rådet lagt fram kommer delvis att tillfredsställa de behov 
som här beskrivits. Tillsammans med Europeiska fonden för förbättring av levnads- och 
arbetsvillkor (Dublin), som bedriver självständig forskningsverksamhet, kommer 
arbetsmiljöbyrån i Bilbao att kunna förbättra sin egen verksamhet. Organisationen baseras 
på trepartsmodellen (arbetstagare, företag, regeringar) som har gett goda resultat på 
europeisk nivå, men nu måste den utvidgas till ”nervändarna”, dvs. till den perifera 
organisationsstrukturen. Med rätta bekräftas att dessa strukturer som bidrar till 
insamlingen, analysen och användningen av uppgifter måste ha en nationell grund. För 
närvarande baseras de emellertid i de flesta länderna uteslutande på 
sysselsättningsministeriet och andra regeringskällor vilket kan resultera i att deras 
verksamhet blir ensidig och att deras effektivitet försämras. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

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

Kommissionens förslag1 

 

Parlamentets ändringar 

Ändringsförslag 1 
SKÄL 1 

(1) Rådets förordning (EG) nr 2062/94 av 
den 18 juli 1994 om upprättande av en 
europeisk arbetsmiljöbyrå innehåller 
bestämmelser om arbetsmiljöbyråns syfte, 
uppgifter och organisation, särskilt avseende 
dess styrelse. Dessa bestämmelser har 
ändrats efter Finlands, Sveriges och 
Österrikes anslutning, då styrelsen utökades 
med nya ledamöter.  

(1) Rådets förordning (EG) nr 2062/94 av 
den 18 juli 1994 om upprättande av en 
europeisk arbetsmiljöbyrå innehåller 
bestämmelser om arbetsmiljöbyråns syfte, 
uppgifter och organisation, särskilt avseende 
dess styrelse. Dessa bestämmelser har 
ändrats efter de nya medlemsstaternas 
anslutning nyligen, då styrelsen utökades 
med nya ledamöter.  

 

                                                 
1 EUT C …, 12.10.2004, s. ... 
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Ändringsförslag 2 
SKÄL 5A (nytt) 

 (5a) I syfte att uppnå de mål som fastställs 
ovan måste arbetsmiljöbyrån, förutom att 
den samlar in och sprider information, 
dessutom analysera information, identifiera 
risker och bra metoder och främja 
förebyggande åtgärder. Det är i detta 
avseende viktigt att klargöra att 
arbetsmiljöbyrån spelar rollen av ett 
”riskobservatorium” och att den bör 
analysera risker, i synnerhet sådana risker 
som håller på att uppstå, och främja 
förebyggande åtgärder. 

 

Ändringsförslag 3 
SKÄL 6 

(6) I kommissionens meddelande om 
utvärdering av arbetsmiljöbyrån, som 
förberetts i enlighet med artikel 23 i 
förordning (EG) nr 2062/94 och som baseras 
på en extern utvärdering som utfördes 2001 
samt på bidragen från styrelsen och 
Rådgivande kommittén för 
arbetarskyddsfrågor, understryks behovet av 
att ändra förordning (EG) nr 2062/94 för att 
bibehålla arbetsmiljöbyråns och dess 
ledningsstrukturers effektivitet. 

(6) I kommissionens meddelande om 
utvärdering av arbetsmiljöbyrån, som 
förberetts i enlighet med artikel 23 i 
förordning (EG) nr 2062/94 och som baseras 
på en extern utvärdering som utfördes 2001 
samt på bidragen från styrelsen och 
Rådgivande kommittén för 
arbetarskyddsfrågor, understryks behovet av 
att ändra förordning (EG) nr 2062/94 för att 
bibehålla och förbättra arbetsmiljöbyråns 
och dess ledningsstrukturers effektivitet. 

 

Ändringsförslag 4 
SKÄL 13 

(13) Det är nödvändigt att föregripa de 
praktiska följder som den kommande 
utvidgningen får för arbetsmiljöbyrån. 
Styrelsens sammansättning och funktion 
bör anpassas för att beakta de nya 
medlemsstaterna. 

utgår 
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Ändringsförslag 5 
ARTIKEL 1, LED 2, LED A, PUNKT I 

Artikel 3, punkt 1, led a (Förordning (EG) nr 2062/94) 

a) Samla in, analysera och sprida teknisk, 
vetenskaplig och ekonomisk information i 
medlemsstaterna för vidarebefordran till 
gemenskapsorganen, medlemsstaterna och 
intresserade parter. Syftet med att samla in 
dessa uppgifter är att kartlägga olika 
nationella prioriteringar och program samt 
att få fram information som behövs för 
gemenskapens prioriterade områden och 
program. 

a) Samla in, analysera och sprida teknisk, 
vetenskaplig och ekonomisk information i 
medlemsstaterna för vidarebefordran till 
gemenskapsorganen, medlemsstaterna och 
intresserade parter. Syftet med att samla in 
dessa uppgifter är att kartlägga risker och 
god praxis liksom olika nationella 
prioriteringar och program samt att få fram 
information som behövs för gemenskapens 
prioriterade områden och program. 

 

Ändringsförslag 6 
ARTIKEL 1, LED 2, LED A, PUNKT I 

Artikel 3, punkt 1, led b (Förordning (EG) nr 2062/94) 

b) Samla in och analysera teknisk, 
vetenskaplig och ekonomisk information om 
forskning på arbetsmiljöområdet och om 
annan forskningsverksamhet som inbegriper 
aspekter som har samband med arbetsmiljön, 
samt att sprida resultaten från nämnda 
forskning och forskningsverksamheter. 

b) Samla in och analysera teknisk, 
vetenskaplig och ekonomisk information om 
forskning på arbetsmiljöområdet och om 
annan forskningsverksamhet som inbegriper 
aspekter som har samband med arbetsmiljön, 
samt att sprida resultaten från nämnda 
forskning och forskningsverksamheter. 
Detta kan göras genom att prioritera 
inriktning på vissa sektorer och vissa typer 
av arbetstagare som i större utsträckning 
utsätts för faror och risker och som inte är 
så väl representerade av fackföreningarna, 
såsom tillfällig arbetskraft, invandrare, 
illegal arbetskraft, minderåriga/ungdomar 
osv. 

 

Ändringsförslag 7 
ARTIKEL 1, LED 2, LED A, PUNKT IA (ny) 

Artikel 3, punkt 1, led c (Förordning (EG) nr 2062/94) 

 ia) Punkt c ersätts med följande: 
  ”c) Att genom systematisk insamling av 

uppgifter, stödd av Eurostat, främja och 
stödja samarbete och utbyte av information 
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och erfarenhet mellan medlemsstaterna på 
arbetsmiljöområdet, inbegripet information 
om utbildningsprogram. Att i detta syfte 
främja harmonisering av statistik om 
arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar för 
att rätta till förvrängning av verkligheten 
och förtigande av fakta i medlemsstaterna 
som beror på de aktuella skillnaderna när 
det gäller bedömning och analys av 
arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar.” 

 

Ändringsförslag 8 
ARTIKEL 1, LED 2, LED A, PUNKT II 

Artikel 3, punkt 1, led h (Förordning (EG) nr 2062/94) 

h) Tillhandahålla teknisk, vetenskaplig och 
ekonomisk information om metoder och 
hjälpmedel för att vidta förebyggande 
åtgärder, kartlägga god praxis och främja 
förebyggande åtgärder, med särskild hänsyn 
till små och medelstora företags särskilda 
problem. 

h) Tillhandahålla teknisk, vetenskaplig och 
ekonomisk information om metoder och 
hjälpmedel för att vidta förebyggande 
åtgärder, kartlägga risker och god praxis och 
främja förebyggande åtgärder, varvid 
särskild hänsyn skall tas till små och 
medelstora företags särskilda problem och 
särskilda lösningar för dessa företag 
främjas. 

 

Ändringsförslag 9 
ARTIKEL 1, LED 2, LED B 

Artikel 3, punkt 2 (Förordning (EG) nr 2062/94) 

2. För att undvika dubbelarbete skall 
arbetsmiljöbyrån samarbeta så nära som 
möjligt med befintliga institutioner, 
stiftelser, specialorgan och program på 
gemenskapsnivå. Arbetsmiljöbyrån skall 
särskilt säkerställa lämpligt samarbete med 
Europeiska fonden för förbättring av 
levnads- och arbetsvillkor, utan att det 
påverkar dess egna mål. 

2. För att undvika dubbelarbete skall 
arbetsmiljöbyrån samarbeta så nära som 
möjligt med befintliga institutioner, 
stiftelser, specialorgan och program på 
gemenskapsnivå. För att hålla sig à jour 
med det arbete som görs av de 
internationella organisationerna skall 
arbetsmiljöbyrån även kunna dra nytta av 
det samarbete som kommissionen redan 
åtnjuter med FN:s organ som 
Världshälsoorganisationen (WHO) och 
Internationella arbetsorganisationen (ILO) 
samt med ICOH (International 
Commission on Occupational Health). 
Arbetsmiljöbyrån skall särskilt utöka sitt 
samarbete med Europeiska fonden för 
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förbättring av levnads- och arbetsvillkor, 
och vara medveten om att detta inte 
påverkar dess egna mål. 

 

Ändringsförslag 10 
ARTIKEL 1, LED 2A (nytt) 

Artikel 4, punkt 2, led 1 (Förordning (EG) nr 2062/94) 

 (2a) I artikel 4.2 ersätts första stycket med 
följande: 

 
 

”2. För att så snabbt och effektivt som 
möjligt kunna upprätta detta nätverk skall 
medlemsstaterna inom sex månader från 
det att förordning (EG) nr 1643/95* trätt 
ikraft underrätta arbetsmiljöbyrån om de 
viktigaste beståndsdelarna i deras 
nationella nätverk på arbetsmiljöområdet, 
inbegripet varje institution som enligt deras 
uppfattning skulle kunna hjälpa 
arbetsmiljöbyrån i dess arbete, med hänsyn 
till behovet att säkerställa största möjliga 
geografiska täckning av deras territorier. 
Medlemsstaterna skall se till att 
kontaktpunkterna fungerar med respekt för 
trepartsmodellen, på samma sätt som 
arbetsmiljöbyråns styrelse. 

 * EGT L 156, 7.7.1995, s. 1.” 
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