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KORT BEGRUNDELSE

Formålet med dette forslag er at fastlægge en ramme for systematisk udarbejdelse af statistik 
over folkesundhed og arbejdsmiljø. Målet er at skabe et konsolideret og solidt grundlag for 
indsamlingen af data. Organisationen Eurostat er blevet udpeget til at gennemføre 
forordningen. Forslaget fokuserer ikke på politiske initiativer. Indsamlingen af data vil give et 
statistisk overblik over udviklingen inden for folkesundhed og arbejdsmiljø i medlemsstaterne 
og EU.

Udformningen af indikatorer er vigtig i lyset af Lissabon-strategien og den demografiske 
udvikling. Et af hovedformålene med strategien er at skabe flere og bedre job, og i relation 
hertil er et af elementerne at forbedre sundheden og sikkerheden på arbejdspladsen. Også i 
Fællesskabets strategi om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2002-20061 opfordres 
Kommissionen og medlemsstaterne til at fremskynde arbejdet med at harmonisere 
statistikkerne over erhvervsbetingede ulykker og sygdomme. Denne oplysning er også vigtig 
med henblik på at øge beskyttelsen og derved reducere de økonomiske omkostninger.

Hidtil er indsamlingen af statistiske oplysninger blevet gennemført på grundlag af en 
"gentlemanaftale", som har bevirket, at der er visse begrænsninger i sammenligneligheden. 
For at kunne modtage sammenlignelige data har medlemsstaterne brug for et klarere overblik 
over tidsrammerne og målene for gennemførelsen af de nye statistikredskaber. Under 
høringerne blev det klart, at uden en retlig ramme vil størstedelen af medlemsstaterne ikke 
være i stand til at indsamle dataene.

Retsgrundlaget for Fællesskabets statistikker er artikel 285 i traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab. Kun hvis der foreligger en retlig ramme, vil Kommissionen kunne 
koordinere den nødvendige harmonisering af de statistiske oplysninger, mens indsamlingen af 
data foretages af medlemsstaterne. Kommissionen foretager denne koordination ved at tage 
sig af emner som f.eks. definition af variabler, opdeling, gennemførelsesdatoer og hyppighed. 
En opdeling efter køn bør indføres for at få oplysninger om eventuelle kønsrelaterede 
forskelle. Vigtige kildeoplysninger kan også indgå, men der vil være stor fleksibilitet til at 
træffe sådanne beslutninger på nationalt plan.

Definitionerne vedrørende sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen findes i forslagets bilag 
IV og V. Hvad angår ulykker på arbejdspladsen (bilag IV), vil data fra ILO evt. også blive 
anvendt. Erhvervssygdomme og andre erhvervsbetingede lidelser og sygdomme (bilag V) 
defineres som tilfælde, der af de nationale myndigheder er anerkendt som erhvervssygdomme 
og andre erhvervsbetingede sundhedsproblemer og lidelser. Visse data vil også blive 
indsamlet via en befolkningsundersøgelse.

Der ydes supplerende finansiering til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen inden for 
rammerne af fællesskabsprogrammet for beskæftigelse og social solidaritet (PROGRESS)2. 
Prioriteterne i dette program defineres af udvalget vedrørende PROGRESS i DG EMPL. I 
princippet bør økonomisk støtte, som bistår medlemsstaterne med at opbygge yderligere 

  
1 KOM(2002)0118.
2 KOM(2005)0536.
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national kapacitet til at gennemføre forbedringer og nye værktøjer til indsamling af statistiske 
oplysninger, inkluderes.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 17

(17) Kommissionen bør navnlig gives 
beføjelse til at fastsætte definitioner, 
fastlægge emner og opdeling (herunder 
variabler og klassifikationer), bestemme 
kilderne i relevant omfang og fastlægge, 
hvilke data og metadata (herunder 
referenceperioder, hyppighed og tidsfrister) 
der bør tilvejebringes, for så vidt angår 
emneområderne omhandlet i denne 
forordnings artikel 2 og bilag 1-5. Da der er 
tale om generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i forordningen eller lade 
sådanne bestemmelser udgå eller supplere 
med nye ikke-væsentlige elementer, bør 
foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.

(17) Kommissionen bør navnlig gives 
beføjelse til at fastsætte definitioner, 
fastlægge emner og opdeling (herunder køn, 
variabler og klassifikationer), bestemme 
kilderne i relevant omfang og fastlægge, 
hvilke data og metadata (herunder 
referenceperioder, hyppighed og tidsfrister) 
der bør tilvejebringes, for så vidt angår 
emneområderne omhandlet i denne 
forordnings artikel 2 og bilag 1-5. Da der er 
tale om generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i forordningen eller lade 
sådanne bestemmelser udgå eller supplere 
med nye ikke-væsentlige elementer, bør 
foranstaltningerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 
5a i afgørelse 1999/468/EF.

Begrundelse

Kommissionen bør bemyndigedes til at fastlægge definitioner, emner og opdeling. Med hensyn til 
opdeling bør kønsaspektet medtages, så der indhentes oplysninger om eventuelle kønsforskelle med 
hensyn til sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

Ændringsforslag 2
  

1 EUT C, s.
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Betragtning 17 a (ny)

(17a) Der ydes supplerende finansiering til 
indsamling af data på området sundhed og 
sikkerhed inden for rammerne af 
fællesskabsprogrammet for beskæftigelse 
og social solidaritet (PROGRESS). Inden 
for disse rammer bør økonomiske midler 
anvendes til at bistå medlemsstaterne med 
at opbygge yderligere national kapacitet til 
at gennemføre forbedringer og indføre nye 
værktøjer til indsamling af statistiske 
oplysninger på området sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen.

Begrundelse

Prioriteterne i PROGRESS defineres af udvalget vedrørende PROGRESS i DG EMPL. 
Økonomisk støtte, som bistår medlemsstaterne med at opbygge yderligere national kapacitet 
til at gennemføre forbedringer og nye værktøjer til indsamling af statistiske oplysninger, bør 
inkluderes. I dag er en sådan støtte ikke inkluderet pr. definition.

Ændringsforslag 3
Artikel 5, stk. 3

3. De statistiske metoder, der skal udvikles i 
forbindelse med indsamlinger af statistiske 
oplysninger om folkesundhed og 
arbejdsmiljø på fællesskabsplan, skal tage 
højde for, at der i relevante tilfælde er behov 
for koordination med internationale 
organisationers arbejde på dette område for 
at sikre, at statistikkerne kan sammenlignes 
internationalt, og at dataindsamlingerne er 
harmoniserede.

3. De statistiske metoder, der skal udvikles i
forbindelse med indsamlinger af statistiske 
oplysninger om folkesundhed og 
arbejdsmiljø på fællesskabsplan, skal tage 
højde for, at der i relevante tilfælde er behov 
for koordination med internationale 
organisationers arbejde på dette område for 
at sikre, at statistikkerne kan sammenlignes 
internationalt, og at dataindsamlingerne er 
harmoniserede. I Den Europæiske Union er 
det nødvendigt at samarbejde med Det 
Europæiske Agentur for Sikkerhed og 
Sundhed på Arbejdspladsen og Instituttet 
til Forbedring af Leve- og 
Arbejdsvilkårene. Uden for Europa bør der 
indledes et samarbejde med Den 
Internationale Arbejdsorganisation og 
Verdenssundhedsorganisationen.
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Begrundelse

Det er vigtigt, at alle oplysninger om statistiske definitioner og metoder anvendes for at 
begrænse rapporteringsbyrden for medlemsstaterne og at gøre brug af disse organisationers 
erfaringer med indsamling af data om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. F.eks. er 
undersøgelserne om risikoeksponering, som er foretaget af Det Europæiske Institut til 
Forbedring af Leve- Arbejdsvilkårene, og ikke kun sundhedsresultaterne, et fremragende 
værktøj, som bør benyttes af Eurostat.

Ændringsforslag 4
Artikel 7, stk. 4

4. Medlemsstaterne tilsender hvert femte år 
Kommissionen (Eurostat) to rapporter, der 
udarbejdes i overensstemmelse med de i stk. 
2 omhandlede standarder, om kvaliteten af 
de fremsendte data og datakilderne. Den ene 
rapport skal vedrøre 
folkesundhedsstatistikker, og den anden 
arbejdsmiljøstatistikker. Kommissionen 
(Eurostat) udarbejder hvert femte år en 
rapport om de formidlede datas 
sammenlignelighed.

4. Medlemsstaterne tilsender hvert femte år 
Kommissionen (Eurostat) to rapporter, der 
udarbejdes i overensstemmelse med de i stk. 
2 omhandlede standarder, om kvaliteten af 
de fremsendte data og datakilderne. Den ene 
rapport skal vedrøre 
folkesundhedsstatistikker, og den anden 
arbejdsmiljøstatistikker. Kommissionen 
(Eurostat) udarbejder for hvert toethalvt år 
en rapport om de formidlede datas 
sammenlignelighed.

Begrundelse

Det er vigtigt at få adgang til sammenlignelige oplysninger så hurtigt som muligt. For at 
lægge pres på Eurostat og medlemsstaterne, og fordi de nationale myndigheder i mange af 
medlemsstaterne ikke har et system til måling af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, bør 
evalueringen foretages på et tidligere tidspunkt.


