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Unitat 10.4 Agència europea

El Reglament 2062/94, del Consell de 18 de juliol de 1994 va crear l’Agència 
Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball com a òrgan tècnico-
administratiu descentralitzat de la Comunitat amb seu a Bilbao.

L’Agència va sorgir per la necessitat de les institucions europees i dels 
interlocutors socials de disposar d’informació científica, tècnica i econòmica útil 
sobre les qüestions relacionades amb la normativa europea en l’àmbit de la 
seguretat i salut en el treball.

L’Agència s’encarrega de  la creació i  coordinació d’una  xarxa d’informació 
que permeti un intercanvi fluid dins de l’àmbit europeu a través de l’examen, 
validació i difusió d’aquesta informació científica, tècnica i econòmica sobre 
seguretat i salut laboral. A aquest efecte, els estats membres han de 
comunicar quins centres o institucions dintre del seu territori es dediquen a la 
prevenció de riscos amb l’objectiu d’establir la cooperació que sigui més adient.

Les funcions principals d’aquesta Agència són les següents:

•   Recollir i difondre informació tècnica, científica i econòmica amb la finalitat 
que els estats membres i mitjans interessats puguin elaborar programes 
d’acció i d’investigació relatius a la seguretat i salut laboral
•   Fomentar la cooperació, l’intercanvi i la difusió dels resultats de les 
investigacions que es porten a terme.
•   Organitzar conferències i seminaris.
•   Proporcionar assistència tècnica a la Comissió, mitjançant la transmissió 
dels resultats dels seus estudis tècnics amb la finalitat de definir els projectes 
legislatius i les accions programades més adients, tenint en compte les 
característiques de la petita i mitjana empresa.
•   Creació i coordinació de la xarxa d’informació.
•   Contribuir al desenvolupament de les accions preventives i programes 
comunitaris.
•   Vetllar perquè la informació que transmet sigui accessible per als usuaris 
finals.

El Consell de Direcció és un organisme integrat per representants dels governs, 
de les empreses i de les persones treballadores dels vint-i-cinc estats 
membres, així com també de la Comissió Europea.
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Composició del Consell de Direcció
Té 78 membres: 
- 25 membres en representació dels estats,
- 25 membres en representació de les organitzacions d’empreses,
- 25 membres en representació de les organitzacions de treballadores i 
treballadors
- 3 membres en representació de la Comissió. 

La durada del mandat dels membres del Consell de Direcció és de tres anys 
prorrogables.

Funcions del Consell de Direcció:

-  Nomena el director/a

-  Determina els objectius estratègics de l’Agència.
-  Aprova el pressupost
-  Aprova el programa quadriennal 
-  Aprova el programa anual de l’Agència. 
-  I aprova un informe general anual de les activitats de l’Agència.
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