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LÜHISELGITUS 

1. Mitmed nõukogu uutest ettepanekutest käsitlevad agentuuri haldus- ja juhtimisstruktuure 
(artikkel 7 ja 8), aga olulisema uuendusena soovitatakse agentuuri pädevusse (artikkel 3) anda 
teabe kogumise ning levitamise kõrval ka töötervishoiu ja tööohutuse alase teabe 
analüüsimine. Mõõdetavate eesmärkide seadmine Euroopa jaoks ei ole võimalik ilma sellise 
analüüsita.  
 
2. Seega on vaja usaldusväärsemat teavet ja võrreldavamaid andmeid, mida hetkel pole 
võimalik saada, sest õnnetusi ja haigusi puudutavat statistikat tehakse liikmesriikides erinevalt 
ja erinevate üksuste poolt, seda peamiselt küll kindlustusseaduste erinevuste kui 
epidemioloogiliste kriteeriumite pärast. Suur osa õnnetustest ja veel suurem osa haigustest 
jääb seega registreerimata.  
 
3. Euroopa Liidu ja liikmesriikide poliitikat tuleb aga tunnustada, kuna tänu neile on olukord 
suuresti paranenud (õnnetuste arv on vähenenud 13%). Tulemusi on kindlasti mõjutanud 
erinevate ülesannetega, aga teineteist täiendavate Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu 
Agentuuri ning Dublinis asuva Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi tegevus.  
 
4. Siiski on tõsiasi, et nii välditavate õnnetuste kui ka surmaga lõppevate õnnetuste arv on 
väga kõrge. Kõige rohkem tähelepanu nõuab aga haiguste suur arv, mille ainukeseks 
põhjustajaks või soodustavaks teguriks on töö. Selles osas ei piisa vaid kõrgeima riskiga 
tootmisalade (sh ehitustööstus) kindlaks tegemisest, välja tuleb selgitada ka vanuse (noored ja 
vanemad töötajad) ja töötingimuste tõttu olulisemad riskirühmad, nagu näiteks immigrandid, 
mittetüüpilistes ja kummalistes tingimustes tehtav töö, samuti ebaseaduslikult tehtav töö ehk 
siis teiste sõnadega töösuhted, kus ametioskuste nõuded on madalad ning ametiühingu 
esindatus väike. Vaid nii saame liikuda "teadlikkuse tõstmise ja riski ennetamise" suunas ning 
kavandada ennetusprojekte. 
 
5. Praeguses olukorras pidurdab selliseid ettevõtmisi kasvav tendents pidada ohutust ja 
tervishoidu kuluteguriteks, eeskirju ja inspektsiooni aga produktiivset arengut ning 
konkurentsivõimet pärssivaks. Rõhutada tuleb, et "ohutu ja terve töökeskkond [on] üks 
peamisi elemente (vt KOM(2002) 118, 11.3.2002: ühenduse tööohutuse ja töötervishoiu 
strateegias aastateks 2002–2006). Selle kinnituseks võib ka laiemat võrdlust abiks võtta: 
maailma majandusfoorumi 2004. aasta kohta koostatud maailma konkurentsivõime võrdluses 
on esikohal Soome, esimese kuue riigi seas on neli Euroopa riiki (Soome, Rootsi, Taani ja 
Norra), mis on üheaegselt nii konkurentsivõimelisemad kui ka kõrgeimate töötervishoiu ja 
tööohutuse standardite ning parimate hoolekandesüsteemidega. 
 
6. Lisaks sellele, et tugevdada tuleb kolmepoolset koostööd töötajate, tööandjate ja riigi vahel, 
tuleb tõsiselt kaasama hakata ka "neljandat partnerit", sinna alla kuuluvad ametialaselt 
tööohutuse ja töötervishoiuga seotud erinevad rühmad: teadlased, arstid ja õed, hügienistid, 
ergonoomia spetsialistid, toksikoloogid, keemikud jne. Positiivseks tuleb pidada, et ICOH 
(Rahvusvaheline Töötervishoiu Komisjon) on hakanud järjest rohkem tähelepanu pöörama 
töö ja tervishoiu vahelises suhtes eetilistele küsimustele ning oma eetikakoodeksi parandustes 
osutab erilist tähtsust mõttele, et töötaja on eelkõige inimene, mitte vaid lüli tootmisahelas. 
Kritiseerida tuleb aga asjaolu, et ELi teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse kuuendas 
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raamprogrammis ei ole mainitud vahendite eraldamist töö, ohutuse ja tervise vahelist suhet 
puudutavate hangete jaoks, kuigi uus tehnoloogia ja uued riskid eeldaksid teadusuuringute 
jätkamist. 
 
7. Nõukogu korralduslikud ettepanekud vastavad mingil määral esitatud vajadustele. Euroopa 
Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi (Dublin) abil, mis viib ellu teadusuuringuid, saab 
Bilbaos asuv agentuur oma tegevust täiustada. Kolmikmudelil (töötajad, ettevõtted, 
valitsused) põhineva organisatsiooni tegevust, mis Euroopa tasandil on juba saavutanud häid 
tulemusi, tuleb nüüd laiendada ka äärealade organisatsioonidele.  
Oluline on meeles pidada, et üksused, mis aitavad kaasa andmete tootmisele, analüüsimisele 
ja kasutamisele, peavad lähtuma riiklikult tasandilt. 
 Hetkel on enamuses riikidest lähteks peamiselt tööministeerium ja teised riiklikud allikad, 
mis tähendab, et töö tulemused võivad olla ühekülgsed ja tõhusus madal. 
 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub lisada vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil oma raportisse järgmised muudatusettepanekud: 

Euroopa Komisjoni ettepanek1 

 

Parlamendi muudatusettepanekud 

Muudatusettepanek 1 
PÕHJENDUS 1 

Nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrus (EÜ) 
nr 2062/94 Euroopa Tööohutuse ja 
Töötervishoiu Agentuuri loomise kohta 
sisaldab agentuuri ja eriti selle 
haldusnõukogu eesmärke, ülesandeid ja 
korraldust puudutavaid sätteid. Neid sätteid 
muudeti pärast Austria, Soome ja Rootsi 
liitumist, kuna haldusnõukogu sai uued 
liikmed. 

Nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrus (EÜ) 
nr 2062/94 Euroopa Tööohutuse ja 
Töötervishoiu Agentuuri loomise kohta 
sisaldab agentuuri ja eriti selle 
haldusnõukogu eesmärke, ülesandeid ja 
korraldust puudutavaid sätteid. Neid sätteid 
muudeti pärast hiljutisi liitumisi, kuna 
haldusnõukogu sai uued liikmed. 

 

Muudatusettepanek 2 
PÕHJENDUS 5 A (uus) 

 5 a) Eelnevalt mainitud eesmärkide 
saavutamiseks peab agentuur teabe 
kogumise ja levitamise kõrval teavet ka 

                                                 
1 ELT C xxx, 12.10.2004, lk xxx. 
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analüüsima, tuvastama riske ja häid 
tavasid ning edendama ennetavat tegevust. 
Seetõttu on oluline selgitada, et agentuur 
toimib "riski järelevalvekeskusena" ja peab 
seega analüüsima riske, eelkõige tekkivaid 
riske, ja edendama ennetavat tegevust. 

 

Muudatusettepanek 3 
PÕHJENDUS 6 

6) Agentuuri hindamist käsitlev komisjoni 
teatis, mis koostati vastavalt määruse (EÜ) 
nr 2062/94 artiklile 23 ja 2001. aasta välisele 
hindamisele põhinedes, samuti 
haldusnõukogu ning komisjoni tööohutuse ja 
töötervishoiu nõuandekomitee märkusi 
arvestades, rõhutab vajadust muuta määrust 
(EÜ) nr 2062/94 agentuuri ning selle 
haldusstruktuuride tõhususe ja toimivuse 
säilitamiseks. 

6) Agentuuri hindamist käsitlev komisjoni 
teatis, mis koostati vastavalt määruse (EÜ) 
nr 2062/94 artiklile 23 ja 2001. aasta välisele 
hindamisele põhinedes, samuti 
haldusnõukogu ning komisjoni tööohutuse ja 
töötervishoiu nõuandekomitee märkusi 
arvestades, rõhutab vajadust muuta määrust 
(EÜ) nr 2062/94 agentuuri ning selle 
haldusstruktuuride tõhususe ja toimivuse 
säilitamiseks ning parandamiseks. 

 

Muudatusettepanek 4 
PÕHJENDUS 13 

13) On vaja ennetada liidu tulevaste 
laienemiste praktilisi tagajärgi agentuurile. 
Haldusnõukogu ülesehitust ja toimimist 
tuleb kohandada uute liikmesriikidega 
arvestamiseks. 

kustutatud 

 

Muudatusettepanek 5 
ARTIKLI 1 LÕIKE 2 PUNKTI A ALAPUNKT I 

Artikli 3 lõike 1 punkt a (määrus (EÜ) nr 2062/94) 

a) koguda ja levitada tehnilist, teaduslikku ja 
majandusalast infot liikmesriikides, et 
edastada see ühenduse asutustele, 
liikmesriikidele ja huvitatud pooltele; see 
kogumine leiab aset olemasolevate riiklike 
prioriteetide ja programmide 
kindlaksmääramiseks ning vajalike andmete 
saamiseks ühenduse prioriteetide ja 

a) koguda ja levitada tehnilist, teaduslikku ja 
majandusalast infot liikmesriikides, et 
edastada see ühenduse asutustele, 
liikmesriikidele ja huvitatud pooltele;  see 
kogumine leiab aset riskide ja heade tavade, 
samuti olemasolevate riiklike prioriteetide ja 
programmide kindlaksmääramiseks ning 
vajalike andmete saamiseks ühenduse 
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programmide tarvis; prioriteetide ja programmide tarvis; 

 

Muudatusettepanek 6 
ARTIKLI 1 LÕIKE 2 PUNKTI A ALAPUNKT I 

Artikli 3 lõike 1 punkt a (määrus (EÜ) nr 2062/94) 

b) koguda tehnilist, teaduslikku ja 
majandusalast infot tööohutust ja 
töötervishoidu käsitlevate teadusuuringute 
ning muu uurimistegevuse kaudu, mis 
hõlmavad tööohutuse ja töötervishoiuga 
seotud aspekte, ning levitada uuringute ja 
uurimistegevuse tulemusi; 

b) koguda tehnilist, teaduslikku ja 
majandusalast infot tööohutust ja 
töötervishoidu käsitlevate teadusuuringute 
ning muu uurimistegevuse kaudu, mis 
hõlmavad tööohutuse ja töötervishoiuga 
seotud aspekte, ning levitada uuringute ja 
uurimistegevuse tulemusi; seda saab teha 
keskendudes eelkõige kindlatele sektoritele 
ja samuti teatud tüüpi töötajatele, kes on 
teistest ohu- ja riskialtimad ning kes ei ole 
ametiliitude poolt nii hästi esindatud, 
näiteks immigrandid, illegaalsed töötajad, 
alaealised/noored töötajad jne; 

 

Muudatusettepanek 7 
ARTIKLI 1 LÕIKE 2 PUNKTI A ALAPUNKT I A (uus) 

Artikli 3, lõike 1 punkt c (määrus (EÜ) nr 2062/94) 
 

 (i a) Punkt c) asendatakse järgnevaga: 

 edendada ja toetada liikmesriikidevahelist 
koostööd ning teabe- ja kogemuste vahetust 
tööohutuse ja töötervishoiu alal, kogudes 
Eurostati abiga süstemaatiliselt andmeid, 
kaasa arvatud koolitusprogrammide alast 
teavet; edendada selleks tööalaste õnnetuste 
ning haiguste statistika ühtlustamist, et 
saaks parandada tööalaste õnnetuste ja 
haiguste hindamisel ning analüüsimisel 
valitsevatest erinevustest tulenevaid 
reaalsuse moonutamisi ja faktide varjamisi 
erinevates liikmesriikides;" 

 

Muudatusettepanek 8 
ARTIKLI 1 LÕIKE 2 PUNKTI A ALAPUNKT II 
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Artikli 3 lõike 1 punkt h (määrus (EÜ) nr 2062/94) 

h) pakkuda tehnilist, teaduslikku ja 
majandusalast infot ennetusmeetmete 
rakendamise meetodite ja vahendite kohta, 
selgitada välja häid kogemusi ning edendada 
ennetustegevust, pöörates põhitähelepanu 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
eriprobleemidele; 

h) pakkuda tehnilist, teaduslikku ja 
majandusalast infot ennetusmeetmete 
rakendamise meetodite ja vahendite kohta, 
selgitada välja häid kogemusi ja riske ning 
edendada ennetustegevust, pöörates 
põhitähelepanu väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete eriprobleemidele, ning 
leida erilahendusi selliste ettevõtete jaoks; 

 

Muudatusettepanek 9 
ARTIKLI 1 PUNKT 2 ALAPUNKT B (uus) 

Artikli 3 lõige 2 (määrus (EÜ) nr 2062/94) 

2. Agentuur teeb võimalikult tihedat 
koostööd olemasolevate ühenduse tasandi 
institutsioonide, fondide, eriasutuste ja 
programmidega, et vältida tegevuse 
dubleerimist. Eelkõige peab agentuur 
tagama vastava koostöö Euroopa Elu- ja 
Töötingimuste Parandamise Fondiga, ilma et 
see piiraks nende agentuuri eesmärke; 
 

2. Agentuur teeb võimalikult tihedat 
koostööd olemasolevate ühenduse tasandi 
institutsioonide, fondide, eriasutuste ja 
programmidega, et vältida tegevuse 
dubleerimist. Agentuur võib kasu saada 
koostööst, mida Euroopa Komisjon juba 
teeb ÜRO eriorganisatsioonidega – 
Maailma Tervishoiuorganisatsioon 
(WHO), Rahvusvaheline 
Tööorganisatsioon (ILO) – ja 
Rahvusvahelise Töötervishoiu Komisjoniga 
(ICOH), et olla teadlik rahvusvahelistes 
organisatsioonides tehtavast tööst. Eelkõige 
peab agentuur tugevdama oma koostööd 
Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise 
Fondiga, teadvustades siiski, et see ei piiraks 
nende agentuuri eesmärke; 

 

Muudatusettepanek 10 
ARTIKLI 1 LÕIGE 2 A (UUS) 

Artikli 4 lõige 2 esimene lõik (määrus (EÜ) nr 2062/94) 
 2 a) artikli 4 lõike 2 esimene lõik 

asendatakse järgnevaga: 
 "2. Võrgustiku võimalikult kiireks ja 

tõhusaks moodustamiseks peavad 
liikmesriigid määruse (EÜ) nr 1643/95* 
jõustumisest kuue kuu jooksul teavitama 
agentuuri riiklike töötervishoiu- ja 
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tööohutusealaste teabevõrgustike 
olulisematest komponentidest, kaasa 
arvatud kõikidest institutsioonidest, mis 
nende arvates võiksid kaasa aidata 
agentuuri tööle, arvestades vajadust tagada 
võimalikult ulatuslik geograafiline kaetus. 
Teabekeskuste osas tagavad liikmesriigid, 
et need toimivad sarnaselt agentuuri 
haldusnõukogule kolmepoolsuse 
põhimõttest lähtuvalt. 
_________ 
*EÜT L 156, 7.7.1995, lk 1." 
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