
PA\664749CS.doc PE 386.694v02-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ
2007/0020(COD)

25. 4. 2007

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice Společenství 
v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(KOM(2007)0046 – C6-0062/2007 – 2007/0020(COD))

Navrhovatel: Jiří Maštálka



PE 386.694v02-00 2/6 PA\664749CS.doc

CS

PA_Legam



PA\664749CS.doc 3/6 PE 386.694v02-00

CS

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem je stanovit rámec pro systematické vypracovávání statistiky týkající se zdraví a zdraví 
a bezpečnosti na pracovišti. Hlavním cílem je poskytnout ucelený a pevný právní základ 
pro sběr údajů. Organizací, která je určena k provádění tohoto nařízení je Eurostat. Návrh se
nezaměřuje na vývoj politiky. Shromážděné údaje poskytnou statistický přehled o vývoji 
v oblasti zdraví a zdraví a bezpečnosti na pracovišti v členských státech a v EU.
Vývoj ukazatelů je důležitý z hlediska Lisabonské strategie a demografických změn. Jedním 
z hlavních cílů strategie je vytváření více a lepších pracovních příležitostí a jedním z prvků 
tohoto cíle je zlepšování zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Rovněž strategie Společenství 
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2002 až 20061 vyzývá Komisi a členské 
státy k zintenzivnění práce na harmonizaci statistiky o pracovních úrazech a nemocech 
z povolání. Tyto informace je také důležité mít pro zlepšení prevence, a tedy pro snížení 
hospodářských nákladů.

V současné době se údaje sbírají na základě „gentlemanské dohody“, což způsobuje jistá 
omezení srovnatelnosti. Pro získání srovnatelných údajů potřebují členské státy jasné 
harmonogramy a cíle pro provádění. Během konzultací se ukázalo, že bez právního rámce by 
velká většina členských států nebyla schopna údaje sbírat.

Právním základem pro statistiku Společenství je článek 285 Smlouvy o založení Evropského 
společenství. Pouze Komise pak může koordinovat nezbytnou harmonizaci statistických 
informací, zatímco sběr údajů provádějí členské státy. Komise tuto koordinaci zajistí tím, že 
se bude zabývat otázkami, jako jsou definice proměnných, členění, datum provádění sběrů 
a jejich četnost atd. Do členění by mělo být zavedeno hledisko pohlaví, aby byly k dispozici 
informace týkající se případných rozdílů podle pohlaví. Členským státům bude ponechána 
flexibilita týkající se např. hlavních prvků zdrojů.

Definice použité pro zdraví a bezpečnost na pracovišti jsou uvedeny v přílohách IV a V 
tohoto návrhu. Pro oblast pracovních úrazů (příloha IV) se budou pokud možno používat 
rovněž údaje Mezinárodní organizace práce. Nemoci z povolání a další zdravotní problémy a 
onemocnění z povolání (příloha V) jsou definovány jako případ uznaný vnitrostátními orgány. 
Některé údaje se shromažďují rovněž z průzkumů mezi obyvatelstvem.

Doplňkové financování pro zdraví a zdraví a bezpečnost na pracovišti se bude poskytovat 
v rámci programu Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS)2. Priority 
tohoto programu určuje výbor PROGRESS na GŘ EMPL. V zásadě by sem měla být zahrnuta 
finanční podpora na pomoc členským státům při dalším budování vnitrostátních kapacit 
pro zavádění zlepšení a nových nástrojů sběru statistických údajů.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 

  
1 KOM(2002)0118.
2 KOM(2005)0536.
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návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 17

(17) Komise by zejména měla být oprávněna 
stanovit definice, témata a členění (včetně 
proměnných a klasifikací), případně zdroje 
a poskytování údajů a metadat (včetně 
referenčních období, časových intervalů 
a lhůt), pokud jde o oblasti uvedené v článku 
2 a v přílohách 1 až 5 tohoto nařízení. 
Jelikož se jedná o opatření obecného 
významu, jejichž předmětem je změna či 
zrušení jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení nebo doplnění tohoto nařízení 
o nové jiné než podstatné prvky, měla by být 
přijata v souladu s regulativním postupem 
s kontrolou podle článku 5a rozhodnutí 
1999/468/EHS,

(17) Komise by zejména měla být oprávněna 
stanovit definice, témata a členění (včetně 
členění podle pohlaví, proměnných 
a klasifikací), případně zdroje a poskytování 
údajů a metadat (včetně referenčních období, 
časových intervalů a lhůt), pokud jde 
o oblasti uvedené v článku 2 a v přílohách 1 
až 5 tohoto nařízení. Jelikož se jedná 
o opatření obecného významu, jejichž 
předmětem je změna či zrušení jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení nebo 
doplnění tohoto nařízení o nové jiné než 
podstatné prvky, měla by být přijata 
v souladu s regulativním postupem 
s kontrolou podle článku 5a rozhodnutí 
1999/468/EHS.

Odůvodnění

Komise by měla být oprávněna stanovit definice, témata a členění. Pokud jde o členění, mělo 
by sem být zahrnuto členění podle pohlaví, aby byly k dispozici informace o případných 
rozdílech týkající se zdraví a bezpečnosti při práci podle pohlaví.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 17a (nový)

(17a) Doplňkové financování pro sběr 
údajů v oblasti zdraví a bezpečnosti se 
poskytuje v rámci programu Společenství 
pro zaměstnanost a sociální solidaritu 
(PROGRESS). V tomto rámci by se měly 
finanční zdroje využívat na pomoc 
členským státům při dalším budování 
vnitrostátních kapacit pro zavádění zlepšení 
a nových nástrojů sběru statistických údajů 

  
1 Úř. věst. C, s.
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v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci.

Odůvodnění

Priority programu PROGRESS definuje výbor PROGRESS na GŘ EMPL. Měla by sem být 
zahrnuta finanční podpora na pomoc členským státům při dalším budování vnitrostátních 
kapacit pro zavádění zlepšení a nových nástrojů sběru statistických údajů. V současné době 
není výslovně obsažena.

Pozměňovací návrh 3
Čl. 5 odst. 3

3. Statistické metodiky a sběry údajů, které 
mají být vyvinuty pro sestavování statistiky 
v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na úrovni 
Společenství, zohlední ve všech relevantních 
případech potřebu koordinace s činnostmi 
mezinárodních organizací v dané oblasti 
s cílem zajistit mezinárodní srovnatelnost 
statistiky a konzistentnost sběrů údajů.

3. Statistické metodiky a sběry údajů, které 
mají být vyvinuty pro sestavování statistiky 
v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na úrovni 
Společenství, zohlední ve všech relevantních 
případech potřebu koordinace s činnostmi 
mezinárodních organizací v dané oblasti 
s cílem zajistit mezinárodní srovnatelnost 
statistiky a konzistentnost sběrů údajů. 
V rámci Evropské unie je nutná spolupráce 
s Evropskou agenturou pro bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci a s Evropskou 
nadací pro zlepšení životních a pracovních 
podmínek. Mimo Evropu by měla být 
zahájena spolupráce s Mezinárodní 
organizací práce a s Mezinárodní 
zdravotnickou organizací.

Odůvodnění

Je důležité, aby se používaly všechny informace o statistických definicích a metodách, aby se 
omezila informační zátěž pro členské státy a rovněž aby se využily zkušenosti těchto 
organizací v oblasti sběru údajů o zdraví a bezpečnosti při práci. Například průzkumy 
provedení Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek o expozicích, 
a nejen o výsledcích v oblasti zdraví jsou vynikajícím nástrojem, který by měl Eurostat použít.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 7 odst. 4

4. Každých pět let předloží členské státy 
Komisi (Eurostatu) dvě zprávy o kvalitě 
předávaných údajů a o zdrojích údajů, které 
budou vypracovány podle standardů 

4. Každých pět let předloží členské státy 
Komisi (Eurostatu) dvě zprávy o kvalitě 
předávaných údajů a o zdrojích údajů, které 
budou vypracovány podle standardů 
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uvedených v odstavci 2. První zpráva se týká 
statistiky v oblasti veřejného zdraví a druhá 
statistiky v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Každých pět let vypracuje 
Komise (Eurostat) zprávu o srovnatelnosti 
šířených údajů.

uvedených v odstavci 2. První zpráva se týká 
statistiky v oblasti veřejného zdraví a druhá 
statistiky v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Každé dva a půl roku
vypracuje Komise (Eurostat) zprávu 
o srovnatelnosti šířených údajů.

Odůvodnění

Je důležité mít srovnatelné informace co nejdříve. Vyhodnocování by se mělo provádět dříve, 
aby se udržel tlak na Eurostat a na členské státy a protože v mnoha členských státech 
vnitrostátní úřady nemají k dispozici systém na měření zdraví a bezpečnosti při práci.


