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LÜHISELGITUS

Eesmärk on luua raamistik süstemaatiliseks statistika koostamiseks rahvatervise ning 
töötervishoiu ja tööohutuse kohta. Peamine ülesanne on luua andmete kogumisele ühendatud 
ja kindel õiguslik alus. Määrust rakendavaks organisatsiooniks on määratud Eurostat. 
Ettepanek ei keskendu poliitika arendamisele. Kogutud andmed annavad statistilise ülevaate 
rahvatervise ning töötervishoiu ja tööohutusega seotud arengutest liikmesriikides ning 
Euroopa Liidus.

Arvestades Lissaboni strateegiat ja demograafilisi muutusi, on oluline näitajate 
väljatöötamine. Üks strateegia põhieesmärke on luua rohkem ja paremaid töökohti ning see 
hõlmab ka töötervishoiu ja tööohutuse parandamist. Töötervishoidu ja tööohutust käsitlev 
ühenduse strateegia aastateks 2002–20061 kutsub samuti komisjoni ning liikmesriike üles 
kiirendama tööõnnetuste ja kutsehaiguste alase statistika ühtlustamist. Mainitud teabe 
omamine on oluline selleks, et parandada ennetustegevust ja seeläbi vähendada majanduslikke 
kulusid.

Hetkel kogutakse andmeid vastavalt suulistele kokkulepetele, mis seab võrreldavusele 
mõningad piirangud. Võrreldavate andmete saamiseks vajavad liikmesriigid rakendamiseks 
selget ajakava ja eesmärke. Konsultatsioonide käigus selgus, et valdaval enamikul 
liikmesriikidest ei ole ilma õigusliku raamistikuta võimalik andmeid koguda.

Ühenduse statistika õiguslik alus on sätestatud Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklis 
285. Komisjon saab statistilise teabe vajalikku ühtlustamist koordineerida üksnes siis, kui 
andmete kogumise korraldavad liikmesriigid. Komisjon tagab ühtlustamise, tegeledes selliste 
teemadega nagu muutujate, jaotuse, rakendamise kuupäevade ja sageduse määratlemine jne. 
Lisama peaks soolise jaotuse, et saada teavet võimalikest soolistest erinevustest. 
Liikmesriikidele jääb vabadus otsustada näiteks andmeallikate põhielementide üle.

Töötervishoiu ja tööohutuse kohta kasutatud mõisted on toodud ettepaneku IV ja V lisas. 
Tööõnnetuste valdkonnas (IV lisa) kasutatakse võimaluse korral ka Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) andmeid. Kutsehaigusteks ja muudeks tööga seotud 
terviseprobleemideks ja haigusteks (V lisa) loetakse riigi ametiasutuste poolt tuvastatud 
juhtumeid. Osa andmetest kogutakse ka rahvastiku-uuringute kaudu.

Täiendav rahastamine tervise ja ohutuse tagamiseks töökohal nähakse ette ühenduse tööhõive
ja sotsiaalse solidaarsuse programmi (PROGRESS)2 raames. Selle programmi prioriteedid on 
määratletud tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraadi PROGRESSi 
komisjoni poolt. Põhimõtteliselt peaks lisama rahalise toetuse, et aidata liikmesriikidel 
suurendada riiklikku jõudlust statistilise andmekogumise parenduste ja uute tööriistade 
rakendamiseks.

  
1 KOM(2002)0118.
2 KOM(2005)0536.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 17

(17) Eelkõige tuleks anda komisjonile 
volitused kindlaks määrata mõisted, sisu ja 
liigitus (sealhulgas muutujad ja 
klassifikatsioon), vajaduse korral allikad 
ning andmete ja metaandmete esitamise kord 
(sealhulgas vaatlusperioodid, sagedus ja 
tähtajad) käesoleva määruse artiklis 2 ja 
lisades 1–5 osutatud valdkondade puhul.
Kuna tegemist on üldmeetmetega, mille 
eesmärk on käesoleva määruse vähemolulisi 
sätteid muuta, või välja jätta või lisada uusi 
vähemolulisi sätteid, tuleks nimetatud 
meetmed vastu võtta otsuse 1999/468/EMÜ 
artikliga 5a ette nähtud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt,

(17) Eelkõige tuleks anda komisjonile 
volitused kindlaks määrata mõisted, sisu ja 
liigitus (sealhulgas sooline jaotus, muutujad 
ja klassifikatsioon), vajaduse korral allikad 
ning andmete ja metaandmete esitamise kord 
(sealhulgas vaatlusperioodid, sagedus ja 
tähtajad) käesoleva määruse artiklis 2 ja 
lisades 1–5 osutatud valdkondade puhul. 
Kuna tegemist on üldmeetmetega, mille 
eesmärk on käesoleva määruse vähemolulisi 
sätteid muuta, või välja jätta või lisada uusi 
vähemolulisi sätteid, tuleks nimetatud 
meetmed vastu võtta otsuse 1999/468/EMÜ 
artikliga 5a ette nähtud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt,

Selgitus

Komisjonil peaks olema õigus kindlaks määrata mõisted, sisu ja liigitused. Lisama peaks 
soolise jaotuse, et saada teavet võimalikest soolistest erinevustest töötervishoiu ja tööohutuse 
valdkonnas.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 17 a (uus)

(17 a) Tervise ja ohutuse alaste andmete 
kogumise täiendav rahastamine nähakse 
ette ühenduse tööhõive ja sotsiaalse 
solidaarsuse programmi (PROGRESS) 
raames. Programmi raames peaks 
kasutama rahalisi vahendeid, et aidata 

  
1 ELT C, lk.
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liikmesriikidel suurendada riiklikku 
jõudlust statistilise andmekogumise 
parenduste ja uute tööriistade 
rakendamiseks. 

Selgitus

PROGRESSi prioriteedid on määratletud tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste 
peadirektoraadi PROGRESSi komisjoni poolt. Lisama peaks rahalise toetuse, et aidata 
liikmesriikidel suurendada riiklikku jõudlust statistilise andmekogumise parenduste ja uute 
tööriistade rakendamiseks. Hetkel see programmi ei kuulu.

Muudatusettepanek 3
Artikli 5 lõige 3

3. Rahvatervist ning töötervishoidu ja 
tööohutust käsitleva ühenduse tasandi 
statistika koostamise eesmärgil 
väljatöötatavate statistiliste metoodikate ja 
andmekogumise viiside puhul tuleb arvesse 
võtta, et teatavatel juhtudel on vaja need 
kooskõlastada asjakohase valdkonnaga 
seotud rahvusvaheliste organisatsioonide 
tegevusega, et tagada statistika 
rahvusvaheline võrreldavus ja 
andmekogumise ühetaolisus.

3. Rahvatervist ning töötervishoidu ja 
tööohutust käsitleva ühenduse tasandi 
statistika koostamise eesmärgil 
väljatöötatavate statistiliste metoodikate ja 
andmekogumise viiside puhul tuleb arvesse 
võtta, et teatavatel juhtudel on vaja need 
kooskõlastada asjakohase valdkonnaga 
seotud rahvusvaheliste organisatsioonide 
tegevusega, et tagada statistika 
rahvusvaheline võrreldavus ja 
andmekogumise ühetaolisus. Euroopa Liidu 
siseselt on vaja teha koostööd Euroopa 
Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 
ning Euroopa Elu- ja Töötingimuste 
Parandamise Fondiga. Väljaspool 
Euroopat tuleks alustada koostööd 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja 
Maailma Terviseorganisatsiooniga.

Selgitus

Oluline on kasutada kogu teavet statistiliste mõistete ja meetodite kohta, et piirata 
liikmesriikide teabe esitamise koormust, samuti selleks, et kasutada mainitud 
organisatsioonide kogemusi töötervishoiu ja tööohutuse alaste andmete kogumisel. Näiteks 
Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi uuringud riskide ning mitte ainult 
tervislike tagajärgede kohta on suurepärane vahend, mida Eurostat peaks kasutama.

Muudatusettepanek 4
Artikli 7 lõige 4
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4. Iga viie aasta järel esitavad liikmesriigid 
komisjonile (Eurostatile) kaks lõikes 2 
nimetatud standardite alusel koostatud 
aruannet edastatud andmete kvaliteedi ja 
andmeallikate kohta. Esimene aruanne 
käsitleb rahvatervise alast statistikat ja teine 
töötervishoiu ja tööohutuse statistikat. Iga 
viie aasta järel koostab komisjon (Eurostat) 
aruande levitatud andmete võrreldavuse 
kohta.

4. Iga viie aasta järel esitavad liikmesriigid 
komisjonile (Eurostatile) kaks lõikes 2 
nimetatud standardite alusel koostatud 
aruannet edastatud andmete kvaliteedi ja 
andmeallikate kohta. Esimene aruanne 
käsitleb rahvatervise alast statistikat ja teine 
töötervishoiu ja tööohutuse statistikat. Iga 
kahe ja poole aasta järel koostab komisjon 
(Eurostat) aruande levitatud andmete 
võrreldavuse kohta.

Selgitus

Tähtis on omada võrreldavat teavet nii kiiresti kui võimalik. Selleks, et avaldada survet 
Eurostatile ja liikmesriikidele ning arvestades asjaolu, et paljudes liikmesriikides ei ole riigi 
ametiasutused kehtestanud töötervishoiu ja tööohutuse mõõtmise süsteemi, tuleks hindamine 
läbi viia varem.


