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LYHYET PERUSTELUT 

1. Monet uusista neuvoston ehdotuksista koskevat hallinto- ja johtamisrakenteita (7 ja 
8 artikla), mutta merkittävimpänä uudistuksena ehdotetaan, että virastolle annetaan 
tehtäväksi (3 artikla) pelkän tietojen keruun ja levittämisen lisäksi myös työterveyttä ja 
-turvallisuutta koskevien tietojen analysointi. Määrällisten tavoitteiden asettaminen 
Euroopalle ei ole mahdollista ilman tällaista analyysiä. 

2. Tämän vuoksi tarvitaan luotettavampia ja vertailtavissa olevia tietoja, joita ei nykyisin 
ole saatavilla, koska eri valtioissa tapaturmia ja sairauksia koskevia tilastoja 
arvioidaan eri tavoin ja eri laitoksissa pääasiassa vakuutuslainsäädännön erojen vuoksi 
eikä niinkään varsinaisten epidemiologisten perusteiden vuoksi. Suuri osa tapaturmista 
ja vielä suurempi osa sairauksista jää täten analysoimatta. 

3. Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden politiikalle on annettava tunnustusta, sillä ne ovat 
saaneet aikaan merkittäviä parannuksia (tapaturmien määrä laskenut 13 prosenttia). 
Lopputulokseen ovat varmasti omalla panoksellaan vaikuttaneet Bilbaossa toimiva 
Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto sekä Dublinissa toimiva Euroopan elin- 
ja työolojen kehittämissäätiö, joilla molemmilla on omat, toisiaan täydentävät 
tehtävänsä. 

4. Tosiasia kuitenkin on, että vältettävissä olleiden kuin myös kuolemaan johtaneiden 
tapaturmien määrä on erittäin korkea. Ennen kaikkea on pantava merkille täysin tai 
osittain työperäisten sairauksien valtava määrä. Tässä vaiheessa ei enää riitä, että 
selvitetään vain tuotannonalat, joilla riskit ovat suurimmat (esim. rakennusala), vaan 
on yksilöitävä myös iän (nuoret ja iäkkäät työntekijät) ja työolojen puolesta 
riskialteimmat henkilöryhmät, kuten maahanmuuttajat, epätyypillisissä ja 
epävarmoissa työsuhteissa työskentelevät sekä laiton työvoima, toisin sanoen 
työsuhteet, joissa pätevyysvaatimukset ovat alhaiset ja edustus ammattiyhdistyksissä 
on vähäistä. Vain näin voidaan tasoittaa tietä "valistukselle ja riskien ennakoinnille" 
sekä suunnitella koordinoituja ennaltaehkäisyhankkeita. 

5. Nykyisin näiden tavoitteiden toteuttamista jarruttaa jatkuvasti kasvava taipumus pitää 
turvallisuutta ja terveyttä pääasiassa kustannustekijänä ja sääntöjä ja tarkastuksia 
tuottavan kehityksen ja kilpailukyvyn esteenä. On korostettava, että "terveelliset ja 
turvalliset työjärjestelyt ja työympäristö ovat talouden ja liikeyritysten tulostekijöitä" 
(ks. KOM(2002)0118, 11. maaliskuuta 2002: Yhteisön uusi työterveys- ja 
työturvallisuusstrategia vuosiksi 2002–2006). Tämä seikka saa vahvistusta myös 
laajemmasta vertailusta: Maailman talousfoorumin vuodeksi 2004 laatimassa 
maailman maiden kilpailukykyvertailussa ykkössijalla oli Suomi ja kuuden 
kilpailukykyisimmän maan joukossa oli neljä Euroopan valtiota (Suomi, Ruotsi, 
Tanska ja Norja), joissa on myös korkeimmat työterveys- ja -turvallisuusstandardit ja 
parhaat hyvinvointijärjestelmät. 

6. Sen lisäksi, että vahvistetaan työntekijöiden, työnantajien ja hallitusten välistä 
kolmikantayhteistyötä, on syytä ottaa laajasti mukaan myös "neljäs osapuoli", joka 
koostuu kaikista niistä (lukuisista), jotka ammattinsa puolesta huolehtivat 
työturvallisuudesta ja -terveydestä: tutkijat, lääkärit ja sairaanhoitajat, hygieenikot, 
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ergonomia-asiantuntijat, toksikologit, kemistit jne. On myönteistä, että kansainvälinen 
työterveyskomissio ICOH kiinnittää yhä enemmän huomiota työn ja terveyden 
väliseen suhteeseen liittyviin eettisiin seikkoihin ja korostaa eettisten sääntöjensä 
tarkistetussa versiossa erityisesti sitä, että työntekijät ovat ihmisiä eivätkä yksinomaan 
tuotantoketjun osasia. Kritiikkiä on puolestaan annettava siitä, että Euroopan unionin 
kuudennessa tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelmassa ei puhuta mitään rahoituksen 
kohdentamisesta työn, turvallisuuden ja terveyden välistä suhdetta koskeviin 
hankkeisiin, vaikka uusi teknologia ja uudet riskit edellyttäisivät tutkimustyön 
lisäämistä. 

7. Neuvoston tekemät organisatoriset ehdotukset vastaavat jossakin määrin edellä 
esitettyihin vaatimuksiin. Yhdessä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön 
(Dublin) kanssa, joka tekee varsinaista tutkimustyötä, Bilbaon virasto voi parantaa 
omaa toimintaansa. Kolmikantamalliin (työntekijät, työnantajat, hallitukset) perustuva 
järjestely, joka on johtanut hyviin tuloksiin Euroopassa, on nyt ulotettava kuitenkin 
myös "hermokeskuksiin" eli oheisorganisaatioihin. On aiheellista muistuttaa, että 
tällaisilla rakenteilla, jotka osaltaan tuottavat, analysoivat ja käyttävät tietoja, on oltava 
kansallinen perusta. Tällä hetkellä niiden perusta useimmissa maissa kuitenkin on 
työministeriössä tai muissa valtion virastoissa, minkä vuoksi niiden toiminta voi olla 
yksipuolista ja niiden tehokkuus kärsiä. 

TARKISTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset: 
 

Komission teksti1 

 

Parlamentin tarkistukset 

Tarkistus 1 
JOHDANTO-OSAN 1 KAPPALE 

(1) Euroopan työturvallisuus ja 
työterveysviraston perustamisesta 
18 päivänä heinäkuuta 1994 annettuun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94 
sisältyy viraston ja erityisesti sen 
hallintoneuvoston tavoitteita, tehtäviä ja 
organisaatiota koskevia säännöksiä. Kyseisiä 
säännöksiä on muutettu Itävallan, Ruotsin 
ja Suomen liittymisen jälkeen, kun 

(1) Euroopan työturvallisuus ja 
työterveysviraston perustamisesta 
18 päivänä heinäkuuta 1994 annettuun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94 
sisältyy viraston ja erityisesti sen 
hallintoneuvoston tavoitteita, tehtäviä ja 
organisaatiota koskevia säännöksiä. Kyseisiä 
säännöksiä on muutettu äskettäin 
tapahtuneen uusien jäsenvaltioiden 

                                                 
1 EYVL / EUVL C xx, 12.10.2004, s. xx. 
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hallintoneuvostoon on ollut tarpeen lisätä 
uusia jäseniä.  

liittymisen jälkeen, kun hallintoneuvostoon 
on ollut tarpeen lisätä uusia jäseniä.  

 

 
 

Tarkistus 2 
JOHDANTO-OSAN 5 A KAPPALE (uusi) 

  (5) Saavuttaakseen edellä asetetut tavoitteet 
viraston on tietojen keräämisen ja 
jakamisen lisäksi analysoitava tietoa, 
selvitettävä riskit ja hyvät toimintatavat ja 
edistettävä ennaltaehkäiseviä toimia. Sen 
vuoksi on tärkeää tuoda esiin, että virasto 
toimii "riskien seurantakeskuksena" ja että 
sen olisi analysoitava riskejä, eritoten uusia 
riskejä, ja edistettävä ennaltaehkäiseviä 
toimia. 

 

 
 

Tarkistus 3 
JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE  

(6) Viraston arviointia koskevassa komission 
kertomuksessa, joka on laadittu asetuksen 
(EY) N:o 2062/94 23 artiklan mukaisesti ja 
joka perustuu vuonna 2001 tehtyyn 
ulkoiseen arviointiin ja hallintoneuvoston 
sekä komission työturvallisuuden ja 
työterveyden neuvoa-antavan komitean 
huomioihin, korostetaan tarvetta muuttaa 
asetusta (EY) N:o 2062/94 viraston ja sen 
hallintorakenteiden tehokkuuden ja 
toimivuuden säilyttämiseksi. 

(6) Viraston arviointia koskevassa komission 
kertomuksessa, joka on laadittu asetuksen 
(EY) N:o 2062/94 23 artiklan mukaisesti ja 
joka perustuu vuonna 2001 tehtyyn 
ulkoiseen arviointiin ja hallintoneuvoston 
sekä komission työturvallisuuden ja 
työterveyden neuvoa-antavan komitean 
huomioihin, korostetaan tarvetta muuttaa 
asetusta (EY) N:o 2062/94 viraston ja sen 
hallintorakenteiden tehokkuuden ja 
toimivuuden säilyttämiseksi ja 
parantamiseksi. 

 

 
 



 

PE 347.298  6/10 PA\544342FI.doc 

FI 

Tarkistus 4 
JOHDANTO-OSAN 13 KAPPALE  

(13) On tarpeen ennakoida unionin tulevan 
laajentumisen käytännön vaikutuksia 
virastoon. Hallintoneuvoston kokoonpanoa 
ja toimintaa olisi mukautettava uusien 
jäsenvaltioiden liittymisen huomioon 
ottamiseksi. 

Poistetaan. 

 

 
 

Tarkistus 5 
1 ARTIKLAN 2 KOHDAN A ALAKOHDAN I ALAKOHTA 

3 artiklan 1 kohdan a alakohta (asetus (EY) N:o 2062/94) 

”a) kerätä, analysoida ja jakaa jäsenvaltioita 
koskevia teknisiä, tieteellisiä ja talouteen 
liittyviä tietoja ja välittää niitä yhteisön 
laitoksille, jäsenvaltioille ja muille 
asianomaisille; tämän tietojen keruun 
tarkoituksena on selvittää kansallisen tason 
toimien tärkeysjärjestys ja olemassa olevat 
kansalliset ohjelmat sekä hankkia tarvittavat 
tiedot yhteisön toimien tärkeysjärjestyksestä 
ja ohjelmista; 

”a) kerätä, analysoida ja jakaa jäsenvaltioita 
koskevia teknisiä, tieteellisiä ja talouteen 
liittyviä tietoja ja välittää niitä yhteisön 
laitoksille, jäsenvaltioille ja muille 
asianomaisille; tämän tietojen keruun 
tarkoituksena on selvittää riskit ja hyvät 
toimintatavat sekä kansallisen tason toimien 
tärkeysjärjestys ja olemassa olevat 
kansalliset ohjelmat sekä hankkia tarvittavat 
tiedot yhteisön toimien tärkeysjärjestyksestä 
ja ohjelmista; 

 

 
 

Tarkistus 6 
1 ARTIKLAN 2 KOHDAN A ALAKOHDAN I ALAKOHTA 

3 artiklan 1 kohdan b alakohta (asetus (EY) N:o 2062/94) 

b) kerätä ja analysoida teknisiä, tieteellisiä ja 
talouteen liittyviä tietoja työturvallisuutta ja 
-terveyttä koskevasta tutkimuksesta sekä 
muusta tutkimustoiminnasta, johon kuuluu 
työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyviä 
näkökohtia, sekä jakaa tietoa tutkimusten 
tuloksista ja tutkimustoiminnasta;” 

b) kerätä ja analysoida teknisiä, tieteellisiä ja 
talouteen liittyviä tietoja työturvallisuutta ja 
-terveyttä koskevasta tutkimuksesta sekä 
muusta tutkimustoiminnasta, johon kuuluu 
työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyviä 
näkökohtia, sekä jakaa tietoa tutkimusten 
tuloksista ja tutkimustoiminnasta; tämä on 
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mahdollista keskittymällä ensisijaisesti 
tiettyihin aloihin ja tietyntyyppisiin 
työntekijöihin, jotka ovat muita alttiimpia 
vaaroille ja riskeille ja jotka ovat muita 
heikommin edustettuja ammattiliitoissa, 
kuten tilapäistyövoima, maahanmuuttajat, 
laiton työvoima, alaikäiset/nuoret 
työntekijät, jne.” 

 

 
 

Tarkistus 7 
1 ARTIKLAN 2 KOHDAN A ALAKOHDAN I A ALAKOHTA (uusi) 

3 artiklan 1 kohdan c alakohta (asetus (EY) N:o 2062/94) 

  (i a) Korvataan 3 artiklan 1 kohdan 
c alakohta seuraavasti: 

 "c) edistää ja tukea jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä sekä tietojen ja kokemusten 
vaihtoa työturvallisuuden ja -terveyden 
alalla keräämällä Eurostatin tuella 
järjestelmällisesti tietoja, mukaan lukien 
koulutusohjelmia koskevat tiedot; edistää 
tämän vuoksi työperäisiä tapaturmia ja 
sairauksia koskevien tilastotietojen 
yhdenmukaistamista, jotta saataisiin 
korjattua työperäisten tapaturmien ja 
sairauksien arvioinnissa ja analysoinnissa 
vallitsevista eroista johtuva vääristynyt 
kuva todellisuudesta ja tosiseikkojen 
hämärtyminen eri jäsenvaltioissa;" 

 

 
 

Tarkistus 8 
1 ARTIKLAN 2 KOHDAN A ALAKOHDAN II ALAKOHTA  

3 artiklan 1 kohdan h alakohta (asetus (EY) N:o 2062/94) 

”h) antaa teknisiä, tieteellisiä ja taloudellisia 
tietoja ennaltaehkäisevien toimien 
toteuttamiseen käytettävistä menetelmistä ja 

”h) antaa teknisiä, tieteellisiä ja taloudellisia 
tietoja ennaltaehkäisevien toimien 
toteuttamiseen käytettävistä menetelmistä ja 
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välineistä, määritellä hyviä toimintatapoja ja 
edistää ennalta ehkäiseviä toimia kiinnittäen 
erityistä huomiota pienten ja keskisuurten 
yritysten erityisongelmiin; 

välineistä, määritellä riskejä ja hyviä 
toimintatapoja ja edistää ennalta ehkäiseviä 
toimia kiinnittäen erityistä huomiota pienten 
ja keskisuurten yritysten erityisongelmiin ja 
pyrkien löytämään erityisratkaisuja 
tällaisille yrityksille; 

 

 
 

Tarkistus 9 
1 ARTIKLAN 2 KOHDAN B ALAKOHTA 
3 artiklan 2 kohta (asetus (EY) N:o 2062/94) 

”2. Virasto toimii päällekkäisen työn 
välttämiseksi mahdollisimman tiiviissä 
yhteistyössä olemassa olevien yhteisön 
laitosten, säätiöiden, erityiselinten ja 
ohjelmien kanssa. Virasto varmistaa, että se 
tekee asianmukaista yhteistyötä erityisesti 
Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiön kanssa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta sen omia 
tavoitteita.” 

”2. Virasto toimii päällekkäisen työn 
välttämiseksi mahdollisimman tiiviissä 
yhteistyössä olemassa olevien yhteisön 
laitosten, säätiöiden, erityiselinten ja 
ohjelmien kanssa. Virasto voi myös käyttää 
hyväkseen yhteistyötä, jota komissio jo 
tekee Yhdistyneiden kansakuntien 
erityisjärjestöjen kanssa – Maailman 
terveysjärjestö (WHO), Kansainvälinen 
työjärjestö (ILO) – sekä kansainvälisen 
työterveyskomission (ICOH) kanssa 
pysyäkseen ajan tasalla työstä, jota 
kansainvälisissä järjestöissä tehdään. 
Virasto lisää yhteistyötään erityisesti 
Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiön kanssa, kuitenkin 
tietoisena siitä, ettei tämä rajoita sen omia 
tavoitteita.” 

 

 
 

Tarkistus 10 
1 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)  

4 artiklan 2 kohdan 1 alakohta (asetus (EY) N:o 2062/94) 

  (2 a) Korvataan 4 artiklan 2 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti: 
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 "2. Jotta verkosto voitaisiin perustaa 
mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti, 
jäsenvaltioiden on kuuden kuukauden 
kuluessa asetuksen (EY) N:o 1643/95* 
voimaantulosta ilmoitettava virastolle 
kansallisten työturvallisuus- ja 
työterveysalan tietoverkostojen tärkeimmät 
osat, mukaan lukien kaikki toimielimet, 
jotka jäsenvaltioiden mielestä voisivat 
myötävaikuttaa viraston työhön, ottaen 
huomioon tarve varmistaa jäsenvaltioiden 
alueiden mahdollisimman täydellinen 
maantieteellinen kattavuus. Tietokeskusten 
osalta jäsenvaltiot varmistavat, että ne 
toimivat kolmikantaperiaatteella viraston 
hallintoneuvoston tavoin. 

 ____________ 
 
* EYVL L 156, 7.7.1995, s. 1." 
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ASIAN KÄSITTELY 

Otsikko Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan työturvallisuus- ja 
työterveysviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 
2062/94 muuttamisesta 

Viiteasiakirjat KOM(2004)0050 – C6-0014/2004 – 2004/0014(CNS) 
Asiasta vastaava valiokunta EMPL 
Tehostettu yhteistyö – 
Valmistelija Giovanni Berlinguer 
 Nimitetty (pvä) ... 
Valiokuntakäsittely ...     
Tarkistukset hyväksytty (pvä) ... 
Lopullisen äänestyksen tulos puolesta: ... 
 vastaan: ... 
 tyhjää: ... 
Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet 

.. 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet 

... 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (178 art. 2 kohta) 

... 
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