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TRUMPAS PAGRINDIMAS
Siekiama sukurti sveikatos ir darbuotojų sveikatos bei saugos statistikos duomenų sisteminio
pateikimo programą. Pagrindinis tikslas – suteikti bendrą ir tvirtą teisinį duomenų rinkimo
pagrindą. Eurostatas – atsakinga organizacija už reglamento įgyvendinimą. Pasiūlyme
netelkiamas dėmesys į politikos vystymą. Surinkti duomenys padės statistiškai apžvelgti
sveikatos ir darbuotojų sveikatos bei saugos vystymąsi valstybėse narėse ir ES.
Rodiklių raida yra svarbi atsižvelgiant į Lisabonos strategiją ir demografinius pasikeitimus.
Vienas svarbiausių strategijos tikslų – daugiau ir geresnių darbų, taip pat šioje srityje dėmesys
telkiamas į sveikatos ir saugos darbe gerinimą. Taip pat Bendrijos strategijoje sveikatos ir
saugumo srityje 2002–2006 m.1 Komisija ir valstybės narės raginamos paspartinti darbą
derinant nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų statistikos duomenis. Taip pat svarbu
turėti šią informaciją siekiant pagerinti prevenciją ir tuo būdu sumažinti ekonomines išlaidas.
Šiuo metu duomenys renkami "džentelmeniškai susitarus“, o tai riboja palyginimą. Siekiant
gauti palyginamus duomenis, valstybėms narėms reikalingi tikslūs laiko grafikai ir
įgyvendinimo tikslai. Konsultacijų metu paaiškėjo, kad be teisinio pagrindo dauguma
valstybių narių negalėtų rinkti duomenų.
Europos bendrijos steigimo sutarties 285 straipsnis suteikia teisinį pagrindą Bendrijos
statistikos duomenims. Tik Komisija gali koordinuoti būtinos statistikos informacijos
derinimą, kai duomenis renka valstybės narės. Komisija garantuos tai dirbdama šiais
klausimais, pvz. kintamųjų apibrėžimu, klasifikacija, įgyvendinimo datomis ir dažnumu, ir t.
t. Į analizę turėtų būti įtrauktas lyties klausimas siekiant turėti informaciją susijusią su
galimais lyčių skirtumais. Valstybės narės galės lanksčiai pasirinkti, pvz., pagrindinius
šaltinių elementus.
Apibrėžimai, susiję su sveikata ir sauga darbe, pateikiami pasiūlymo IV ir V prieduose.
Nelaimingų atsitikimų darbe sričiai (IV priedas) taip pat, jei galima, bus naudojami iš TDO
gauti duomenys. Profesiniai susirgimai ir kitos su darbu susijusios sveikatos problemos ir
ligos (V priedas) apibrėžti kaip susirgimai, pripažįstami nacionalinių valdžios institucijų. Kai
kurie duomenys bus renkami pasitelkus viešosios nuomonės tyrimus.
Papildomas finansavimas sveikatai ir saugai darbe bus teikiamas pagal Bendrijos užimtumo ir
socialinio solidarumo programą (PROGRESS)2. PROGRESS prioritetus nustato Užimtumo ir
socialinių reikalų generalinio direktorato PROGRESS komitetas. Teoriškai turėtų būti įtraukta
finansinė parama siekiant pagelbėti valstybėms narėms toliau didinti nacionalinius gebėjimus,
skirtus įgyvendinti statistikos duomenų rinkimo patobulinimus ir naujas priemones.
PAKEITIMAI
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir
maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
1
2
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Komisijos siūlomas tekstas1

Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
17 konstatuojamoji dalis
17) Komisija turėtų būti įgaliota nustatyti
sąvokų apibrėžimus, užduotis ir jų
suskirstymą (įskaitant lytį, kintamuosius ir
klasifikacijas), prireikus, šaltinius ir
duomenų bei metaduomenų teikimą
(įskaitant referencinius laikotarpius,
intervalus ir terminus), susijusius su sritimis,
nurodytomis šio reglamento 2 straipsnyje ir
1–5 prieduose. Kadangi tai yra bendros
taikymo srities priemonės, skirtos iš dalies
pakeisti arba išbraukti kai kurias šio
reglamento nuostatas arba įrašyti naujas
neesmines nuostatas, tokios priemonės
turėtų būti patvirtinamos taikant reguliavimo
procedūrą su tikrinimu, nustatytą Sprendimo
1999/468/EEB 5a straipsnyje.

17) Komisija turėtų būti įgaliota nustatyti
sąvokų apibrėžimus, užduotis ir jų
suskirstymą (įskaitant kintamuosius ir
klasifikacijas), prireikus, šaltinius
ir
duomenų bei metaduomenų teikimą
(įskaitant
referencinius
laikotarpius,
intervalus ir terminus), susijusius su sritimis,
nurodytomis šio reglamento 2 straipsnyje ir
1–5 prieduose. Kadangi tai yra bendros
taikymo srities priemonės, skirtos iš dalies
pakeisti arba išbraukti kai kurias šio
reglamento nuostatas arba įrašyti naujas
neesmines nuostatas, tokios priemonės
turėtų būti patvirtinamos taikant reguliavimo
procedūrą su tikrinimu, nustatytą Sprendimo
1999/468/EEB 5a straipsnyje.

Pagrindimas
Komisija turėtų būti įgaliota nustatyti sąvokų apibrėžimus, užduotis ir jų suskirstymą. Kalbant
apie suskirstymą, turėtų būti įtrauktas lyties klausimas, siekiant turėti informaciją apie galimą
lyčių skirtumą sveikatos ir saugos darbe aspektu.

Pakeitimas 2
17a konstatuojamoji dalis (nauja)
17a) Papildomas duomenų rinkimo
finansavimas sveikatos ir saugos srityje
teikiamas pagal Bendrijos užimtumo ir
socialinio solidarumo programą
(PROGRESS). Pagal šią programą
finansiniai šaltiniai turėtų būti naudojami
siekiant pagelbėti valstybėms narėms toliau
1
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didinti nacionalinius gebėjimus, skirtus
įgyvendinti statistikos duomenų rinkimo
patobulinimus ir naujas priemones
sveikatos ir saugos darbe srityje.
Pagrindimas
PROGRESS prioritetus nustato Užimtumo ir socialinių reikalų generalinio direktorato
PROGRESS komitetas. Turėtų būti įtraukta finansinė parama siekiant pagelbėti valstybėms
narėms toliau didinti nacionalinius gebėjimus, skirtus įgyvendinti statistikos duomenų rinkimo
patobulinimus ir naujas priemones. Šiuo metu šis tikslas apibrėžtyje neminimas.

Pakeitimas 3
5 straipsnio 3 dalis
3. Statistinėse metodikose ir duomenų
rinkimo veikloje, kurias reikia tobulinti
siekiant parengti visuomenės sveikatos ir
darbuotojų sveikatos bei saugos statistinius
duomenis Bendrijos lygiu, atsižvelgiama į
koordinavimo, jei būtina, poreikį su
tarptautinių organizacijų veikla šioje srityje,
siekiant užtikrinti tarptautinį statistinių
duomenų palyginamumą ir duomenų
rinkimo nuoseklumą.

3. Statistinėse metodikose ir duomenų
rinkimo veikloje, kurias reikia tobulinti
siekiant parengti visuomenės sveikatos ir
darbuotojų sveikatos bei saugos statistinius
duomenis Bendrijos lygiu, atsižvelgiama į
koordinavimo, jei būtina, poreikį su
tarptautinių organizacijų veikla šioje srityje,
siekiant užtikrinti tarptautinį statistinių
duomenų palyginamumą ir duomenų
rinkimo nuoseklumą. Europos Sąjungoje
reikalingas Europos saugos ir sveikatos
darbe agentūros ir Europos gyvenimo ir
darbo sąlygų gerinimo fondo
bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas už
Europos ribų turėtų prasidėti nuo
Tarptautinės darbo organizacijos ir
Pasaulio sveikatos organizacijos.

Pagrindimas
Svarbu, kad visa informacija, susijusi su statistikos apibrėžtimis ir būdais, būtų naudojama
riboti valstybių narių informacijos naštą ir taip pat pasinaudoti šių organizacijų patirtimi
sveikatos ir saugos darbe duomenų rinkimo srityje. Pavyzdžiui apklausų, kurias atliko
Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas, ne tik apie poveikį sveikatai, bet ir
padėtį, duomenys, yra puiki priemonė, kuria turėtų naudotis Eurostatas.

Pakeitimas 4
7 straipsnio 4 dalis
4. Kas penkerius metus valstybės narės
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teikia Komisijai (Eurostatui) dvi ataskaitas,
paruoštas pagal standartus, nurodytus 2
dalyje, apie perduotų duomenų kokybę ir
duomenų šaltinius. Pirmoji ataskaita susijusi
su visuomenės sveikatos statistika, o antroji
– su darbuotojų sveikatos ir saugos
statistika. Kas penkerius metus Komisija
(Eurostatas) parengia ataskaitą apie
platinamų duomenų palyginamumą.

teikia Komisijai (Eurostatui) dvi ataskaitas,
paruoštas pagal standartus, nurodytus 2
dalyje, apie perduotų duomenų kokybę ir
duomenų šaltinius. Pirmoji ataskaita susijusi
su visuomenės sveikatos statistika, o antroji
– su darbuotojų sveikatos ir saugos
statistika. Kas dvejus su puse metų Komisija
(Eurostatas) parengia ataskaitą apie
platinamų duomenų palyginamumą.

Pagrindimas
Svarbu kuo greičiau turėti palyginamąją informaciją. Reikia raginti Eurostatą ir valstybes
nares veikti šioje srityje. Kadangi daugelyje valstybių narių nacionalinės valdžios įstaigos
neturi tinkamos sistemos, reikalingos saugai darbe įvertinti, įvertinimą reikėtų atlikti kuo
anksčiau.
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