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AIŠKINAMOJI DALIS 

1. Daugelis naujų Tarybos pasiūlymų yra susiję su Agentūros vadovavimo ir valdymo 
struktūromis (7 ir 8 straipsniai). Tačiau svarbiausio pasiūlymo esmė − įpareigoti Agentūrą ne tik 
rinkti ir skleisti informaciją, bet taip pat analizuoti duomenis, susijusius su darbuotojų sauga ir 
sveikata. Iš tikrųjų, be tokios analizės Europai yra neįmanoma nustatyti kiekybinių tikslų.  
 
2. Todėl iškyla poreikis gauti patikimesnių ir palyginamų duomenų, kurių šiandien trūksta, 
kadangi įvairios atskirų valstybių narių struktūros nelaimingų atsitikimų ir ligų statistiką vertina 
naudodamos skirtingus metodus. To priežastis − skirtingi draudimo įstatymai, o ne 
epidemiologiniai kriterijai. Todėl labai daug nelaimingų atsitikimų ir dar daugiau ligų nėra 
užfiksuojami.  
 
3. Reikia teigiamai įvertinti Europos Sąjungos ir valstybių narių vykdytą politiką, kadangi ją 
pasitelkus padėtis smarkiai pagerėjo (nelaimingų atsitikimų skaičius sumažėjo 13 proc.). Pasiekti 
šių rezultatų iš dalies padėjo Bilbao mieste įsteigtos Europos darbo ir sveikatos apsaugos 
agentūros ir Dubline įsteigtos Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo − dviejų 
agentūrų, kurios vykdo skirtingas užduotis, bet papildo viena kitą − veikla.  
 
4. Tačiau nelaimingų atsitikimų, kurių būtų galima išvengti, ir mirties atvejų skaičius yra labai 
didelis. Svarbiausia yra tai, kad ligos, kurių pagrindinė arba papildoma priežastis yra darbas, yra 
labai plačiai paplitę. Reikia nustatyti ne tik didžiausia rizika pasižyminčius gamybos sektorius 
(pvz., statybos pramonė), kaip jau buvo atlikta, bet taip pat labiausiai pažeidžiamų žmonių 
grupes amžiaus atžvilgiu (jaunesni ir vyresni darbuotojai) ir darbo sąlygų bei padėties atžvilgiu, 
pvz., imigrantai, netipiški ir pavojingi darbai, nelegalus darbas, t. y. veikla, kuri apibūdinama 
žema kvalifikacija ir silpnu profesinių sąjungų atstovavimu. Tik taip galima siekti „didesnio 
žmonių informuotumo ir iš anksto numatyti riziką“ bei kurti koordinuotus prevencijos projektus. 
 
5. Šiandien šis įsipareigojimas prieštarauja tendencijai laikyti saugą ir sveikatą sąnaudomis, o 
taisykles ir kontrolę − produktyvios plėtros ir konkurencingumo kliūtimi. Reikia pabrėžti, kad 
„saugi ir sveika darbo aplinka [yra] vienas iš svarbiausių faktorių, kuris teigiamai veikia 
ekonomikos ir įmonių veiklos rezultatus“ (žr. 2002 m. kovo 13 d. KOM (2002) 118: nauja 
Bendrijos saugos ir sveikatos strategija 2002−2006 m.). Tai patvirtinama platesniu palyginimu: 
Pasaulio ekonomikos forumas (angl. World Economic Forum) išrikiavo pasaulio valstybes pagal 
jų 2004 m. konkurencingumo rodiklį. Pirmąją vietą užima Suomija, o iš pirmųjų šešių valstybių 
keturios yra Europos valstybės (Suomija, Švedija, Danija ir Norvegija), kurios yra 
konkurencingiausios, bet taip pat pasižymi aukščiausiais darbuotojų sveikatos ir saugos 
standartais bei geriausiomis socialinės gerovės sistemomis. 
 
6. Sustiprinus trišalį bendradarbiavimą tarp darbuotojų, darbdavių ir vyriausybės, reikia įtraukti 
„ketvirtą partnerį“, kuris susideda iš įvairių žmonių grupių, profesionaliai užsiimančių 
darbuotojų sauga ir sveikata: mokslininkai, gydytojai, medicinos seselės, higienistai, ergonomai, 
toksikologai, chemikai ir t. t. Svarbu paminėti, kad Tarptautinis profesinės sveikatos komitetas 
dabar kreipia didelį dėmesį į etines darbo ir sveikatos tarpusavio ryšio problemas, o peržiūrėtame 
Profesinės etikos kodekse darbuotojai pirmiausia traktuojami kaip asmenybės, o ne tik kaip 
grandys gamybos grandinėje. Peiktina tai, kad ES 6 mokslinių tyrimų pamatinėje programoje 
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nėra minimas ryšio tarp darbo, saugos ir sveikatos tyrimų finansavimas, nors aišku, kad dėl naujų 
technologijų ir naujų rizikos faktorių tokie tyrimai taps būtini. 
 
7. Tarybos pateikti organizaciniai pasiūlymai iš dalies atitinka šiame tekste nurodytus poreikius. 
Kartu su Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu (Dubline), kuris atlieka pagrindinį 
tiriamąjį darbą, Bilbao įsteigta Agentūra sugebės pagerinti savo veiklą. Organizacija pagrįsta 
trišaliu modeliu (darbuotojai, darbdaviai, vyriausybės), kurį pasitelkus Europos lygmeniu buvo 
pasiekta gerų rezultatų, bet dabar šį modelį reikia išplėsti ir įtraukti „nervines galūnes“, t. y. 
periferines organizacijas. Teisinga teigti, kad šios struktūros, dalyvaujančios duomenų teikimo, 
analizavimo ir naudojimosi jais procese, turi turėti nacionalinį pagrindą. Tačiau šiuo metu 
daugelyje valstybių jos remiasi tik užimtumo ministerija ar kitais valstybiniais šaltiniais, o tai 
gali lemti vienpusę veiklą ir mažesnį veiksmingumą. 
 

PAKEITIMAI 

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Užimtumo 
ir socialinių reikalų komitetą į pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus: 

 

Komisijos siūlomas tekstas1 

 

 

Parlamento pakeitimai 

Pakeitimas 1 
1 KONSTATUOJAMOJI DALIS 

1) 1994 m. liepos 18 d. Tarybos reglamente 
Nr. 2062/94, kuriuo įsteigiama Europos 
darbo ir sveikatos apsaugos agentūra, 
įrašytos nuostatos apie agentūros ir ypač jos 
Administracinės valdybos tikslus, užduotis ir 
struktūrą. Austrijai, Suomijai ir Švedijai 
įstojus į Europos Sąjungą šios nuostatos 
buvo iš dalies pakeistos, kadangi nauji nariai 
turėjo papildyti Administracinės valdybos 
sudėtį. 

1) 1994 m. liepos 18 d. Tarybos reglamente 
Nr. 2062/94, kuriuo įsteigiama Europos 
darbo ir sveikatos apsaugos agentūra, 
įrašytos nuostatos apie agentūros ir ypač jos 
Administracinės valdybos tikslus, užduotis ir 
struktūrą. Po paskutinių ES plėtros etapų 
šios nuostatos buvo iš dalies pakeistos, 
kadangi nauji nariai turėjo papildyti 
Administracinės valdybos sudėtį. 

 
 

                                                 
1 OL C xxx 2004 10 12, p. xxx. 
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Pakeitimas 2 
5 KONSTATUOJAMOSIOS DALIES A PUNKTAS (NAUJAS) 

 5a) Norint pasiekti pirmiau minėtus tikslus, 
Agentūra turi ne tik rinkti ir skleisti 
informaciją, bet taip pat ją analizuoti, 
nustatyti rizikos faktorius ir pažangios 
patirties atvejus bei skatinti prevencinę 
veiklą. Šiuo atžvilgiu svarbu pabrėžti, kad 
Agentūra turi vaidinti „rizikos 
observatorijos“ vaidmenį ir analizuoti 
rizikos faktorius, ypač naujai iškylančius, ir  
skatinti prevencinę veiklą. 

 

Pakeitimas 3 
6 KONSTATUOJAMOJI DALIS 

6) Komisijos komunikate dėl Agentūros 
veiklos įvertinimo, paruoštame pagal 
Reglamento (EB) Nr. 2062/94 32 straipsnį ir 
pagrįstame 2001 m. išorės ekspertų atliktu 
įvertinimu bei Administracinės valdybos ir 
Komisijos Darbo saugos ir sveikatos 
patariamuoju komitetu, pabrėžiamas 
būtinumas iš dalies pakeisti Reglamentą 
(EB) Nr. 2062/94, siekiant išlaikyti 
Agentūros ir jos valdymo struktūrų 
efektyvumo ir veiksmingumo lygį. 

6) Komisijos komunikate dėl Agentūros 
veiklos įvertinimo, paruoštame pagal 
Reglamento (EB) Nr. 2062/94 32 straipsnį ir 
pagrįstame 2001 m. išorės ekspertų atliktu 
įvertinimu bei Administracinės valdybos ir 
Komisijos Darbo saugos ir sveikatos 
patariamuoju komitetu, pabrėžiamas 
būtinumas iš dalies pakeisti Reglamentą 
(EB) Nr. 2062/94, siekiant išlaikyti ir 
pagerinti Agentūros ir jos valdymo struktūrų 
efektyvumo ir veiksmingumo lygį. 

 
 

Pakeitimas 4 
13 KONSTATUOJAMOJI DALIS 

13) Būtina numatyti būsimos ES plėtros 
realius padarinius Agentūrai. Jos valdybos 
sudėtis ir veikimas turi būti pakoreguoti, 
atsižvelgiant į naujų valstybių narių 
įstojimą į Europos Sąjungą. 

išbraukta 
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Pakeitimas 5 
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTO A PAPUNKČIO I SKIRSNIS 

3 straipsnio 1 dalies a punktas (Reglamentas (EB) Nr. 2062/94) 

a) valstybėse narėse kaupti ir skleisti 
techninę, mokslinę ir ekonominę 
informaciją, siekiant ją perduoti Bendrijos 
institucijoms, valstybėms narėms ir 
suinteresuotoms šalims; tokia sukaupta 
informacija turi padėti nustatyti 
nacionalinius prioritetus ir programas bei 
papildyti Bendrijos prioritetus ir programas; 

a) valstybėse narėse kaupti ir skleisti 
techninę, mokslinę ir ekonominę 
informaciją, siekiant ją perduoti Bendrijos 
institucijoms, valstybėms narėms ir 
suinteresuotoms šalims; tokia sukaupta 
informacija turi padėti nustatyti rizikos 
faktorius ir pažangios praktikos atvejus, o 
taip pat nacionalinius prioritetus ir 
programas bei papildyti Bendrijos prioritetus 
ir programas; 

 
 

Pakeitimas 6 
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTO A PAPUNKČIO I SKIRSNIS 

3 straipsnio 1 dalies b punktas (Reglamentas (EB) Nr. 2062/94) 

b) kaupti techninę, mokslinę ir ekonominę 
informaciją apie darbo saugos ir sveikatos 
apsaugos tyrimą bei kitą tiriamąją veiklą, 
susijusią su darbo saugos ir sveikatos 
apsaugos aspektais, bei skleisti tokių 
mokslinių tyrimų ir tyrimo veiklos 
rezultatus; 

b) kaupti techninę, mokslinę ir ekonominę 
informaciją apie darbo saugos ir sveikatos 
apsaugos tyrimą bei kitą tiriamąją veiklą, 
susijusią su darbo saugos ir sveikatos 
apsaugos aspektais, bei skleisti tokių 
mokslinių tyrimų ir tyrimo veiklos 
rezultatus; tai gali būti atliekama sutelkiant 
ypatingą dėmesį ties tam tikrais sektoriais ir 
tam tikrais darbuotojų tipais, kurie yra 
mažiau apsaugoti nuo pavojų bei rizikos ir 
kuriems profesinės sąjungos mažiau 
atstovauja, pvz., laikini darbuotojai, 
imigrantai, nelegalūs darbuotojai, 
nepilnamečiai/paaugliai darbuotojai ir t. t.; 

 
 

Pakeitimas 7 
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTO A PAPUNKČIO I SKIRSNIO A DALIS (nauja) 

3 straipsnio 1 dalies c punktas (Reglamentas (EB) Nr. 2062/94) 

 ia) c punktas keičiamas tokiu tekstu: 
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 „c) Eurostatui padedant sistemingai kaupti 
informaciją ir taip skatinti bei remti 
bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija 
bei patirtimi tarp valstybių narių darbo 
saugos ir sveikatos apsaugos srityje, taip 
pat informacija apie profesinio mokymo 
programas; šiuo tikslu skatinti suderinti 
statistinių duomenų rinkimą apie su darbu 
susijusius nelaimingus atsitikimus ir ligas, 
siekiant išvengti tikrovės iškraipymų ir 
bandymų nuslėpti faktus atskirose 
valstybėse narėse dėl dabartinių skirtumų 
vertinant ir analizuojant su darbu 
susijusius nelaimingus atsitikimus ir 
ligas;“ 

 
 

Pakeitimas 8 
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTO A PAPUNKČIO II SKIRSNIS 

3 straipsnio 1 dalies h punktas (Reglamentas (EB) Nr. 2062/94) 

 
h) teikti techninę, mokslinę ir ekonominę 
informaciją apie prevencinės veiklos metodų 
ir priemonių taikymą, nustatyti pažangios 
patirties atvejus ir skatinti prevencinius 
veiksmus, ypač kreipiant dėmesį į mažų ir 
vidutinių įmonių specifines problemas; 

h) teikti techninę, mokslinę ir ekonominę 
informaciją apie prevencinės veiklos metodų 
ir priemonių taikymą, nustatyti rizikos 
faktorius ir pažangios patirties atvejus bei 
skatinti prevencinę veiklą, ypač kreipiant 
dėmesį į mažų ir vidutinių įmonių specifines 
problemas ir skatinant specialius, tokioms 
įmonėms skirtus sprendimus; 

 
 

Pakeitimas 9 
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTO B PAPUNKTIS 

3 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB) Nr. 2062/94) 

2. Agentūra kuo glaudžiau bendradarbiauja 
su esamomis institucijoms, fondais, 
specialiomis struktūromis ir programomis 
Bendrijos lygmeniu, siekiant išvengti darbo 
dubliavimosi. Agentūra užtikrina ypač 
glaudų bendradarbiavimą su Europos 
gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu, 

2. Agentūra kuo glaudžiau bendradarbiauja 
su esamomis institucijoms, fondais, 
specialiomis struktūromis ir programomis 
Bendrijos lygmeniu, siekiant išvengti darbo 
dubliavimosi. Agentūra taip pat toliau 
plėtoja ryšius, kuriuos Komisija jau 
užmezgė su Jungtinių Tautų agentūromis − 
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nepažeidžiant jam suteiktų įsipareigojimų. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), 
Tarptautine darbo organizacija (TDO) − ir 
Tarptautiniu profesinės sveikatos komitetu 
(TPSK), siekiant stebėti tarptautinių 
organizacijų veiklą. Agentūra ypač stiprina 
bendradarbiavimą su Europos gyvenimo ir 
darbo sąlygų gerinimo fondu, turėdama 
mintyje, kad nepažeidžiami jam suteikti 
įsipareigojimai. 

 
 

Pakeitimas 10 
1 STRAIPSNIO 2 DALIES A PUNKTAS (naujas) 

4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 2062/94) 

 2a) 4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 
keičiama tokiu tekstu: 

 „2. Siekiant, kad toks tinklas būtų kuo 
greičiau ir veiksmingiau sukurtas, valstybės 
narės per šešis mėnesius nuo Reglamento 
(EB) Nr. 1643/95* įsigaliojimo informuoja 
Agentūrą apie savo nacionalinių 
informacijos darbo saugos ir sveikatos 
apsaugos klausimais tinklų pagrindines 
sudedamąsias dalis, įskaitant ir kiekvieną 
instituciją, kuri, jų nuomone, galėtų 
prisidėti prie Agentūros darbo, atsižvelgiant 
į būtinybę aprėpti kuo didesnę geografiniu 
atžvilgiu teritoriją. Valstybės narės 
užtikrina, kad pagrindiniai nacionaliniai 
centrai veikia pagal trišalį principą, t. y. 
panašiai kaip Administracinė valdyba. 
_________ 
*  OL L 156, 1999 7 7, p. 1.“ 
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