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PASKAIDROJUMS 

1. Daudzi no jaunajiem Padomes priekšlikumiem attiecas uz Aģentūras vadības un 
organizatoriskajām struktūrām (7. un 8. pants), bet galvenajos priekšlikumos ir paredzēts 
Aģentūrai uzdot (3. pants) ne vien vākt informāciju un nodot to tālāk, bet arī analizēt datus 
saistībā ar veselību un drošību darbā. Bez šādas analīzes nav iespējams īstenot nodomu 
noteikt kvantitatīvus mērķus Eiropai.  
 
2. Tāpēc ir vajadzīga uzticamāka informācija un salīdzināmi dati, kuru pašlaik trūkst, jo 
statistiku par nelaimes gadījumiem un slimībām dažādās dalībvalstīs vērtē atšķirīgi, un to dara 
dažādas struktūras, galvenokārt tāpēc, ka pastāv atšķirības ar apdrošināšanu saistītajos tiesību 
aktos, nevis faktiskos epidemioloģiskajos kritērijos. Tādējādi daudzus nelaimes un 
saslimšanas gadījumus nereģistrē.  
 
3. Ir pareizi vērtēt pozitīvi Eiropas Savienības un dalībvalstu politiku, kas ir guvusi 
ievērojamus uzlabojumus (par 13% nelaimes gadījumu mazāk). 
 Šādus rezultātus varēja panākt, neapšaubāmi cita starpā pateicoties darbam, ko veic Eiropas 
Aģentūra drošībai un veselībai darbā un Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds 
Dublinā — divas iestādes, kas veic atšķirīgus, bet savstarpēji papildinošus pienākumus.  
 
4. Tomēr nelaimes gadījumu, no kuriem varētu izvairīties, un nāves gadījumu skaits arvien ir 
ļoti augsts. Turklāt ir ļoti daudz slimību, kuru vienīgais cēlonis ir darbs vai kurām tas ir 
veicinošs faktors. Ir jānosaka ne vien augstākajam riska līmenim pakļautās nozares 
(piemēram, būvniecība), kas jau ir izdarīts, bet arī riskam pakļautās grupas atkarībā no 
vecuma (gados jaunāki un vecāki darbinieki), no darba apstākļiem un stāvokļa, kā piemēram, 
imigrantu darbaspēks, netipiski un nedroši darba nosacījumi un nedeklarēts darbs, t.sk. darbs, 
kurā ir zemāks vidējais kvalifikācijas līmenis un mazāk pārstāvības arodbiedrībās. Tikai tā ir 
iespējams virzīties uz labāku informētības līmeni un risku novēršanu un plānot koordinētus 
profilaktiskus projektus. 
 
5. Mūsdienās šādi pasākumi veido pretreakciju augošajai tendencei uzskatīt drošību un 
veselību galvenokārt par izmaksu faktoru un normas un pārbaudes — par šķērsli produktīvai 
attīstībai un traucēkli konkurētspējai. Ir jāuzsver, ka “droša un veselīga darba vide [ir] viena 
no būtiskākajām sastāvdaļām”  (skatīt KOM(2002) 118, (11.03.2002.) — jauna Kopienas 
stratēģija laika posmam no2002. g. līdz 2006. g. veselībai un drošībai darba vietā). To 
apstiprina arī salīdzinājums plašākā kontekstā: Pasaules ekonomikas foruma sastādītajā visu 
pasaules valstu konkurētspējas klasifikācijā 2004. gadam Somija ieņem pirmo vietu, un starp 
pirmajām sešām valstīm ir četras Eiropas valstis (Somija, Zviedrija, Dānija, Norvēģija), kas ir 
viskonkurētspējīgākās un kurās ir visaugstākie veselības un drošības standarti darba vietās, kā 
arī vislabākās aprūpes sistēmas. 
 
6. Papildu trīspusējās sadarbības stiprināšanai starp darba ņēmējiem, darba devējiem un 
valdībām šajā sadarbībā ir jāiesaista ceturtais “partneris”, ko veidotu ļoti atšķirīgas iedzīvotāju 
grupas, kuras ir profesionāli saistītas ar drošību un veselību darba vietā: pētnieki, ārsti un 
medicīnas māsas, higiēnisti, ergonomijas speciālisti, toksikologi, ķīmiķi utt. Jāatzīmē, ka par 
pozitīvu attīstību liecina tas, ka Starptautiskā arodveselības komisija (ICOH) tagad pievērš 
pastiprinātu uzmanību ētikas aspektiem darba un veselības attiecībās un sava Ētikas kodeksa 
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pārskatītajā versijā īpašu nozīmi piešķir idejai par darbiniekiem kā cilvēkiem, nevis tikai kā 
posmiem ražošanas ķēdē. Savukārt kritiski jāvērtē tas, ka ES Sestajā pētniecības un attīstības 
pamatprogrammā nav minēta līdzekļu piešķiršana darba, drošības un veselības savstarpējai 
saistībai, lai gan jauno tehnoloģiju un jaunu risku dēļ būs vajadzīgi turpmāki pētījumi. 
 
7. Padomes priekšlikumi saistībā ar organizatoriskiem jautājumiem daļēji atbilst šeit 
izklāstītajām vajadzībām. Kopā ar Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu 
(Dublinā), kas veic īpašu pētniecības darbu, aģentūra Bilbao varēs uzlabot savu darbību. 
Organizācijas pamatā ir trīspusējs modelis (darba ņēmēji, uzņēmumi, valdības), kas ir guvis 
labus panākumus Eiropas līmenī, bet tagad tas ir jāpaplašina līdz “nervu galiem”, tas ir, 
nomaļu reģionu organizācijām. Ir pareizi atgādināt, ka šādām struktūrām, kas palīdz sniegt 
datus, tos analizēt un izmantot, ir jābūt valsts līmenī. Pašlaik tomēr vairumā valstu tās balstās 
vienīgi uz nodarbinātības ministriju un citiem valdības līdzekļiem, un tādējādi to darbs var būt 
vienpusīgs un ar mazāku efektivitāti. 
 

GROZĪJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus: 

 

Komisijas ierosinātais teksts1 

 

 

Parlamenta izdarītie grozījumi 

Grozījums Nr. 1 
1. apsvērums 

1) Padomes Regulā (EK) Nr. 2062/94 
(1994. gada 18. jūlijs), ar ko izveido Eiropas 
Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai 
darbā, ir noteikti Aģentūras mērķi, uzdevumi 
un organizācija, it īpaši attiecībā uz 
Administratīvo valdi. Šos noteikumus 
grozīja pēc Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
pievienošanās, kad Administratīvo valdi bija 
jāpapildina ar jauniem locekļiem. 

1) Padomes Regulā (EK) Nr. 2062/94 
(1994. gada 18. jūlijs), ar ko izveido Eiropas 
Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai 
darbā, ir noteikti Aģentūras mērķi, uzdevumi 
un organizācija, it īpaši attiecībā uz 
administratīvo valdi. Šos noteikumus grozīja 
pēc nesen notikušās valstu pievienošanās, 
kad Administratīvo valdi bija jāpapildina ar 
jauniem locekļiem. 

 

Grozījums Nr. 2 
5.A APSVĒRUMS (jauns) 

                                                 
1 OV C xxx, 12.10.2004. xxx. lpp. 
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 5.a) lai sasniegtu augstākminētos mērķus, 
Aģentūrai ir ne vien jāvāc un jāizplata 
informācija, bet arī jānosaka riski un laba 
prakse un jāveicina profilakses pasākumi.  
Šajā sakarā ir svarīgi precizēt, ka 
Aģentūrai ir nozīme kā riska novērotājai 
un tai ir jāanalizē riski, it īpaši jaunie, un 
jāveicina profilakses pasākumi. 

 
 

Grozījums Nr. 3 
6. APSVĒRUMS 

6) Padomes paziņojumā par Aģentūras 
novērtējumu, ko sagatavoja saskaņā ar 
23. punktu Regulā (EK) Nr.  2062/94 un kas 
pamatojas 2001. gadā veiktajā ārējā 
novērtējumā, kā arī ieguldījumā, ko sniegusi 
Administratīvā valde un Padomdevēja 
komiteja jautājumos par drošību un veselību 
darba vietā, ir uzsvērta vajadzība grozīt 
Regulu (EK) Nr. 2092/94, lai saglabātu 
Aģentūras un tās vadības struktūru 
efektivitāti; 

6) Padomes paziņojumā par Aģentūras 
novērtējumu, ko sagatavoja saskaņā ar 
23. punktu Regulā (EK) Nr.  2062/94 un kas 
pamatojas 2001. gadā veiktajā ārējā 
novērtējumā, kā arī ieguldījumā, ko sniegusi 
Administratīvā valde un Padomdevēja 
komiteja jautājumos par drošību un veselību 
darba vietā, ir uzsvērta vajadzība grozīt 
Regulu (EK) Nr. 2092/94, lai saglabātu un 
veicinātu Aģentūras un tās vadības struktūru 
efektivitāti; 

 

Grozījums Nr. 4 
13. APSVĒRUMS 

13) ir jāparedz, kādas attiecībā uz Aģentūru 
būs Eiropas Savienības paredzamās 
paplašināšanās praktiskās sekas; Valdes 
sastāvs un darbība ir jāpielāgo, ievērojot 
jauno dalībvalstu pievienošanos;  

svītrots 

 

Grozījums Nr. 5 
 1. PANTA 2. PUNKTA A DAĻAS 1. APAKŠPUNKTS 

3. panta pirmās daļas a) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 2062/94) 

a) savākt, analizēt un izplatīt tehnisko, 
zinātnisko un ekonomisko informāciju 
dalībvalstīs, lai to varētu nodot Kopienas 
struktūrām, dalībvalstīm un ieinteresētajām 

a) savākt, analizēt un izplatīt tehnisko, 
zinātnisko un ekonomisko informāciju 
dalībvalstīs, lai to varētu nodot Kopienas 
struktūrām, dalībvalstīm un ieinteresētajām 
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pusēm; šī savākšana notiek, lai noteiktu 
esošās valstu prioritātes un programmas un 
nodrošinātu nepieciešamo ieguldījumu 
Kopienas prioritātēs un programmās; 

pusēm; šī savākšana notiek, lai noteiktu 
riskus, labu praksi, kā arī esošās valstu 
prioritātes un programmas un nodrošinātu 
nepieciešamo ieguldījumu Kopienas 
prioritātēs un programmās;  

 

Grozījums Nr. 6 
1. PANTA 2. PUNKTA A APAKŠPUNKTA I DAĻA 

3. panta pirmās daļas b) apakšpunkts (Regula (EK), Nr.2062/94) 

b) savākt un analizēt tehnisko, zinātnisko un 
ekonomisko informāciju par zinātnisko 
izpēti attiecībā uz drošību un veselību darbā 
un citiem pētnieciskiem pasākumiem, kas 
ietver aspektus, kuri ir saistīti ar drošību un 
veselību darbā, un izplatīt zinātniskās izpētes 
un pētniecības pasākumu rezultātus; 

b) savākt un analizēt tehnisko, zinātnisko un 
ekonomisko informāciju par zinātnisko 
izpēti attiecībā uz drošību un veselību darbā 
un citiem pētnieciskiem pasākumiem, kas 
ietver aspektus, kuri ir saistīti ar drošību un 
veselību darbā, un izplatīt zinātniskās izpētes 
un pētniecības pasākumu rezultātu; to var 
veikt, pievēršot prioritāru uzmanību 
noteiktām nozarēm un noteiktiem tādu 
darbinieku veidiem, kuri ir vairāk pakļauti 
apdraudējumiem un riskiem un sliktāk 
pārstāvēti arodbiedrībās, kā, piemēram, 
īstermiņa strādnieki, imigranti, nelegālie 
strādnieki, mazgadīgi/nepilngadīgi 
strādnieki utt.;  

Grozījums Nr. 7 
1. PANTA 2. PUNKTA A APAKŠPUNKTA I.A DAĻA (jauna) 

3. panta 1. punkta c) apakšpunkts (Regula (EK), Nr.2062/94) 

 i.a) aizstāj c) punktu ar šādu tekstu: 
 “c) veicina un atbalsta sadarbību un 

informācijas un pieredzes apmaiņu 
dalībvalstu starpā, sistemātiski ar Eurostat 
atbalstu apkopojot datus saistībā ar drošību 
un veselību darba vietās, ieskaitot 
informāciju par apmācību programmām; 
šajā nolūkā veicina statistikas saskaņošanu 
attiecībā uz negadījumiem saistībā ar darbu 
un arodslimībām, lai novērstu īstenības 
izkropļojumus un faktu slēpšanu, ko rada 
pašreizējās atšķirības ar darbu saistītu 
nelaimes gadījumu un arodslimību 
vērtēšanā un analīzē;” 
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Grozījums Nr. 8 
1. PANTA 2. PUNKTA A APAKŠPUNKTS II DAĻA 

3. panta 1. punkta h) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 2062/94) 

h) nodrošināt tehnisko, zinātnisko un 
ekonomisko informāciju par metodēm un 
līdzekļiem profilakses pasākumu ieviešanai, 
noteikt labu praksi un veicināt profilakses 
pasākumus, pievēršot īpašu uzmanību mazu 
un vidēju uzņēmumu specifiskajām 
problēmām; 

h) nodrošināt tehnisko, zinātnisko un 
ekonomisko informāciju par metodēm un 
līdzekļiem profilakses pasākumu ieviešanai, 
noteikt labu praksi un veicināt profilakses 
pasākumus, pievēršot īpašu uzmanību mazu 
un vidēju uzņēmumu specifiskajām 
problēmām un veicinot īpašu risinājumu 
rašanu šiem uzņēmumiem; 

 
 

Grozījums Nr. 9 
1. PANTA 2. PUNKTA B APAKŠPUNKTS 
3. panta 2. punkts (Regula (EK) Nr. 2062/94) 

2. Aģentūra strādā iespējami ciešā sadarbībā 
ar pastāvošajām iestādēm, fondiem, 
speciālistu organizācijā, un programmām 
Kopienas līmenī, lai izvairītos no jebkādas 
dublēšanās. It īpaši Aģentūra nodrošina 
atbilstīgu sadarbību ar Eiropas Dzīves un 
darba apstākļu uzlabošanas fondu, neskarot 
savus mērķus. 

2. Aģentūra strādā iespējami ciešā sadarbībā 
ar pastāvošajām iestādēm, fondiem, 
speciālistu organizācijā, un programmām 
Kopienas līmenī, lai izvairītos no jebkādas 
dublēšanās. Aģentūra var gūt labumu no 
sadarbības, ko Komisija jau gūst, 
sadarbojoties ar Apvienoto Nāciju 
Organizācijas aģentūrām — Pasaules 
veselības organizāciju (PVO), Starptautisko 
darba organizāciju (ILO) — un 
Starptautisko arodveselības komisiju, lai 
neatpaliktu darbā no starptautiskajām 
organizācijām. It īpaši Aģentūra stiprina 
sadarbību ar Eiropas Dzīves un darba 
apstākļu uzlabošanas fondu, apzinoties, ka 
tas netraucē tās mērķiem. 

 

Grozījums Nr. 10 
1. PANTA 2.A PUNKTS (jauns) 

4. panta 2. punkta 1. apakšpunkts (Regula (EK)  Nr. 2062/94) 

 aizstāj 4. panta 2. punkta pirmo daļu ar 
šādu tekstu: 
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 "2. Lai ļautu izveidot tīklu cik ātri un 
efektīvi vien iespējam, dalībvalstis sešu 
mēnešu laikā kopš Regulas (EK) 1643/95* 
spēkā stāšanās informē Aģentūru par 
galvenajiem valsts veselības aizsardzības un 
drošības darbā tīklu sastāvdaļu elementiem, 
ietverot arī visas iestādes, kas pēc to domām 
varētu dot ieguldījumu Aģentūras darbā, 
ņemot vērā vajadzību nodrošināt iespējami 
pilnīgāku to teritoriju ģeogrāfisko 
pārklājumu. Attiecībā uz tematiskajiem 
centriem dalībvalsts nodrošina, lai tie savā 
darbībā ievērotu trīspusējas sadarbības 
principu līdzīgi kā Valdē. 
_________ 
* OV L 156, 07.07.1995., 1. lpp 
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