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ĪSS PAMATOJUMS
Ar ierosināto regulu ir iecerēts izstrādāt pamatu sistemātiskai statistikas veidošanai par
veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā. Galvenais uzdevums ir izveidot
konsolidētu un stabilu tiesisko pamatu datu vākšanai. Par regulas īstenošanu atbildīgā
organizācija ir Eurostat. Regulas priekšlikums neparedz politikas izstrādi. Savāktie dati sniegs
statistisku pārskatu par norisēm dalībvalstīs un Eiropas Savienībā, kas saistītas ar veselību un
veselības aizsardzību un drošību darbā.
Lisabonas stratēģijas un demogrāfisko pārmaiņu kontekstā ir svarīgi izstrādāt statistiskos
rādītājus. Viens no svarīgākajiem stratēģijas mērķiem ir palielināt darbavietu un kvalitatīvu
darbavietu skaitu, un šajā sakarā viens no faktoriem ir veselības aizsardzības un darba
drošības uzlabošana. Arī Kopienas stratēģijā 2002.–2006. gadam, kas attiecas uz veselības
aizsardzību un drošību darbā1, Komisija un dalībvalstis aicinātas paātrināt darbu pie statistikas
saskaņošanas par nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām. Šādas informācijas esamība ir
svarīga arī tādēļ, lai uzlabotu profilaksi un līdz ar to samazinātu saimnieciskās izmaksas.
Pašlaik datu vākšana notiek, balstoties uz t.s. „džentlmeņu vienošanos”, kā rezultātā datu
salīdzināmība dažkārt var būt ierobežota. Lai iegūtu salīdzināmus datus, dalībvalstīm
nepieciešams skaidrs īstenošanas grafiks un skaidri mērķi. Apspriežu gaitā kļuva skaidrs, ka,
nepastāvot tiesiskajam regulējumam, lielākajā daļā dalībvalstu nebūs iespējams savākt šos
datus.
Kopienas statistikas izveides tiesiskais pamats ir Eiropas Kopienas dibināšanas līguma
285. pants. Komisija var koordinēt nepieciešamo statistiskās informācijas saskaņošanu tikai
tad, ja dalībvalstīs notiek datu vākšana. Komisija to nodrošina, risinot tādus jautājumus kā
mainīgo lielumu definēšana, iedalījums, īstenošanas datumi un biežums utt. Iedalījuma
kritēriji jāpapildina ar iedalījumu pēc dzimuma, lai iegūtu informāciju par iespējamām
atšķirībām dzimumu starpā. Dalībvalstīm būs atļauta elastīga pieeja, piemēram, attiecībā uz
avotu galvenajiem elementiem.
Priekšlikuma IV un V pielikumā ir iekļautas definīcijas, kuras izmanto saistībā ar veselības
aizsardzību un drošību darbā. Attiecībā uz jomu „Nelaimes gadījumi darbā" (IV pielikums), ja
iespējams, tiks izmantoti arī ILO dati. Arodslimību un citu ar darbu saistītu veselības
problēmu un slimību (V pielikums) definīcijā teikts, ka slimība tiek uzskatīta par arodslimību,
ja to atzīst valsts iestādes. Atsevišķus datus varēs iegūt arī tautas skaitīšanā.
Papildu finansējumu veselības aizsardzībai un drošībai darbā piešķirs no Kopienas
nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas (PROGRESS) līdzekļiem2. Šīs
programmas prioritātes nosaka Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju
ģenerāldirektorāta PROGRESS komiteja. Principā jāparedz finansiāls atbalsts dalībvalstīm,
kas palīdzētu tām pakāpeniski palielināt valsts potenciālu, lai īstenotu statistisko datu
vākšanas uzlabojumus un ieviestu jaunus datu vākšanas instrumentus.
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GROZĪJUMI
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības
veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1

Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
17. apsvērums

(17) Konkrēti Komisijai jābūt pilvarotai
noteikt definīcijas, priekšmetus un dalījumu
(ieskaitot mainīgos lielumus un
klasifikāciju), vajadzības gadījumā avotus
un datu un metadatu sniegšanu (ieskaitot
pārskata periodus, intervālus un termiņus)
attiecībā uz šīs regulas 2. pantā un 1.–5.
pielikumā minētajām jomām. Tā kā tie ir
vispārēji pasākumi, kuru mērķis ir grozīt vai
svītrot nebūtiskus šīs regulas elementus vai
papildināt šo regulu, iekļaujot jaunus
nebūtiskus elementus, šādi pasākumi
jāpieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles
procedūru, kas paredzēta Lēmuma
1999/468/EEK 5.a pantā,

(17) Konkrēti Komisijai jābūt pilnvarotai
noteikt definīcijas, subjektus un iedalījumu
(ieskaitot iedalījumu pēc dzimuma,
mainīgos lielumus un klasifikāciju),
vajadzības gadījumā avotus un datu un
metadatu sniegšanu (ieskaitot pārskata
periodus, intervālus un termiņus) attiecībā uz
šīs regulas 2. pantā un 1.–5. pielikumā
minētajām jomām. Tā kā tie ir vispārēji
pasākumi, kuru mērķis ir grozīt vai svītrot
nebūtiskus šīs regulas elementus vai
papildināt šo regulu, iekļaujot jaunus
nebūtiskus elementus, šādi pasākumi
jāpieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles
procedūru, kas paredzēta Lēmuma
1999/468/EEK 5.a pantā,

Pamatojums
Komisijai jābūt pilnvarotai noteikt datu definīcijas, subjektus un iedalījumu. Jāparedz arī
datu iedalījums pēc dzimuma, lai iegūtu informāciju par iespējamām ar veselības aizsardzību
un drošību darbā saistītām atšķirībām starp vīriešiem un sievietēm.

Grozījums Nr. 2
17.a apsvērums (jauns)
(17a) Papildu finansējumu datu vākšanai
par veselību un drošību piešķirs no
Kopienas nodarbinātības un sociālās
solidaritātes programmas (PROGRESS)
1
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līdzekļiem. Šīs programmas finanšu
līdzekļus būtu jāizmanto, palīdzot
dalībvalstīm pakāpeniski palielināt valsts
potenciālu, lai veselības aizsardzības un
darba drošības jomā īstenotu statistisko
datu vākšanas uzlabojumus un ieviestu
jaunus datu vākšanas instrumentus.
Pamatojums
Programmas PROGRESS prioritātes nosaka Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu
iespēju ģenerāldirektorāta PROGRESS komiteja. Priekšlikumā jāietver finansiāls atbalsts
dalībvalstīm, kas palīdzētu tām pakāpeniski palielināt valsts potenciālu, lai īstenotu statistisko
datu vākšanas uzlabojumus un ieviestu jaunus datu vākšanas instrumentus. Pašlaik tas pēc
būtības netiek ietverts.

Grozījums Nr. 3
5. panta 3. punkts
3. Statistiskas metodikā un datu vākšanas
metodēs, kas jāizstrādā, lai Kopienas līmenī
apkopotu statistiku par sabiedrības veselību
un veselības aizsardzību un drošību darbā,
vajadzības gadījumā vienmēr jāņem vērā
koordinēšanas nepieciešamība ar
starptautisko organizāciju pasākumiem šajā
jomā, lai nodrošinātu statistikas starptautisku
salīdzināmību un datu krājumu saskanību.

3. Statistikas metodikā un datu bāzēs, kas
jāizstrādā, lai Kopienas līmenī apkopotu
statistiku par sabiedrības veselību un
veselības aizsardzību un drošību darbā,
vajadzības gadījumā vienmēr jāņem vērā
koordinēšanas nepieciešamība ar
starptautisko organizāciju pasākumiem šajā
jomā, lai nodrošinātu statistikas starptautisku
salīdzināmību un datu krājumu saskanību.
Eiropas Savienības robežās ir nepieciešams
sadarboties ar Eiropas Darba drošības un
veselības aizsardzības aģentūru, kā arī
Eiropas Dzīves un darba apstākļu
uzlabošanas fondu. Ārpus Eiropas robežām
jāuzsāk sadarbība ar Starptautisko darba
biroju un Pasaules Veselības organizāciju.

Pamatojums
Ir svarīgi, lai tiktu izmantota visa informācija par statistikas definīcijām un metodēm, lai
mazinātu ar informāciju saistīto dalībvalstu darba apjomu, kā arī izmantot šo organizāciju
pieredzi datu vākšanā par veselības aizsardzību un drošību darbā. Lielisks instruments, ko
Eurostat vajadzētu izmantot, ir, piemēram, Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas
fonda veiktie apsekojumi par riskiem un to ietekmi ne tikai uz veselību vien.
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7. panta 4. punkts
4. Ik pēc pieciem gadiem dalībvalstis
iesniedz Komisijai (Eurostat) divus
ziņojumus, kas sagatavoti atbilstoši 2.
punktā minētajiem standartiem, par nosūtīto
datu kvalitāti un datu avotiem. Pirmais
ziņojums attiecas uz statistiku par
sabiedrības veselību, bet otrais — uz
statistiku par veselības aizsardzību un
drošību darbā. Ik pēc pieciem gadiem
Komisija (Eurostat) izstrādā ziņojumu par
izplatīto datu salīdzināmību.

4. Ik pēc pieciem gadiem dalībvalstis
iesniedz Komisijai (Eurostat) divus
ziņojumus, kas sagatavoti atbilstoši
2. punktā minētajiem standartiem, par
nosūtīto datu kvalitāti un datu avotiem.
Pirmais ziņojums attiecas uz statistiku par
sabiedrības veselību, bet otrais — uz
statistiku par veselības aizsardzību un
drošību darbā. Ik pēc divarpus gadiem
Komisija (Eurostat) izstrādā ziņojumu par
izplatīto datu salīdzināmību.

Pamatojums
Ir svarīgi, lai salīdzināmā informācija būtu pieejama iespējami drīz. Lai saglabātu spiedienu
uz Eurostat un dalībvalstīm, kā arī sakarā ar to, ka daudzās dalībvalstīs varasiestādēm trūkst
sistēmu, lai novērtētu veselības aizsardzību un drošību darbā, šis izvērtējums jāveic drīzāk.
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