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ETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et avamerel nafta ja gaasi tootmisega kaasnevad suured ohud töötajate tervisele ja 
ohutusele, mille põhjuseks on aegajalt äärmuslikud keskkonnatingimused, 12-tunnised 
vahetused ja isoleeritus, ning tunnistab, et selliseid erilisi töötingimusi ja eelkõige 
psühholoogilist stressi reguleeritakse ja tuleb jätkuvalt reguleerida, et kaitsta töötajaid ja 
viia miinimumini inimlike eksituste võimalus; seetõttu soovitab luua töötajate jaoks nende 
riskidele vastav kindlustussüsteem ja vastastikune kindlustusselts;

2. on rahul komisjoni kavatsusega vaadata läbi direktiiv 92/91/EMÜ ning nõuab ühistel 
standarditel põhinevat lähenemisviisi, et vältida ühe ettevõtte piires eri paikades 
tegutsevate töötajate erinevat kohtlemist; lisaks nõuab kõigi avamerel nafta ja gaasi 
tootjate jaoks läbipaistvaid, tõhusaid ja kooskõlastatud eeskirju, samuti nii kehtivate 
õigusaktide tulemuslikkuse kui ka nende edasise ühtlustamise võimaluste hindamist;

3. rõhutab, et mõnedes liikmesriikides on juba olemas rahvusvahelise ja Euroopa tasandiga 
võrreldes suurepärased turvamehhanismid;

4. rõhutab, et on äärmiselt tähtis teha kindlaks parimad tavad nii tervishoiu ja ohutuse kui ka 
koolituse ja kutsekvalifikatsioonide valdkonnas;

5. rõhutab, et selliseid uuenduslikke meetodeid nagu tööaja või päästeoperatsioonide 
eriauditeid kasutavad kontrolliorganid vajavad tulemuslikke kontrollisüsteeme ning 
võimalust karistada töötajate tervishoiu- ja ohutustingimuste rikkumise eest;

6. arvab, et tööandjate ja ametiühingute kaasamise ning töötajate aktiivse osaluse tagamise 
teel tuleb välja arendada ennetav tervishoiu ja ohutuse kultuur, kusjuures eelkõige tuleb 
töötajatega nõu pidada, kaasata nad ohutuseeskirjade väljatöötamisse ja rakendamisse 
ning teavitada neid võimalikest ohtudest; rõhutab, et tähtis on katsetada ja jälgida neid 
menetlusi kogu käsuliini ulatuses, tagamaks et ka tippjuhid saavad õnnetuste või 
ohutusnõuete rikkumise puhuks väljaõppe ja kannavad nende eest vastutust;

7. palub Euroopa Liidul edendada kogu nafta- ja gaasitööstuse sektoris Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteeme käsitlevate suuniste 
(ILO-OSH 2001) kohaldamist;

8. palub, et liikmesriigid lubaksid korraldada ainult sertifitseeritud firmasiseseid või 
väliskoolitusi ning palub komisjonil koostada vastavad Euroopa sertifitseerimisstandardid;

9. on seisukohal, et kõik töötajad sõltumata nende tööülesannetest või lepingujärgsest 
seisundist peaksid avamererajatistel töötades täielikult tundma tervishoiu- ja 
ohutuseeskirju;

10. palub komisjonil kaaluda võimalust kehtestada ohtude vältimiseks ja vähendamiseks 
ühtsed kõrged ohutusnõuded ja -süsteemid, et minimeerida riske ning võimaldada 
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vajadusel kiiret ja tulemuslikku reageerimist; nõuab ka ohtlikke tööülesandeid täitvate 
töötajate, sealhulgas töövõtjate ja alltöövõtjate koolitusnõuete kehtestamist ELi 
liikmesriikides ja nende ühtlustamist, tagamaks nõuete ühtse rakendamise kõigis Euroopa 
vetes; palub komisjonil koos rahvusvaheliste partneritega aktiivselt uurida võimalust 
käivitada töötervishoiu- ja -ohutuse eeskirjade alane ülemaailmne algatus, milles nähtaks 
ette ka eeskirjade regulaarne ajakohastamine vastavalt tehnika arengule;

11. nõuab tungivalt, et komisjon suurendaks töötajate õigusi, kaitseks neid tagakiusamise eest 
ja tagaks neile võimaluse teatada anonüümselt pädevatele asutustele ohtudest või 
ohutusnõuete rikkumisest;

12. nõuab rangete ohutus-, tervisekaitse- ja koolitusnõuete kohaldamist alltöövõtjate suhtes, 
kellel peab olema oma vastutusvaldkonnas hooldus- ja ehitusülesannete täitmiseks nõutav 
kutsekvalifikatsioon; nõuab töötajate, sh töövõtjate ja alltöövõtjate, samuti töötajate 
organisatsioonide teavitamist kõigist tööga seotud riskidest enne tööde teostamist;

13. soovitab arendada avamerel nafta ja gaasi tootmise küsimustes tihedamat koostööd Lääne-
ja Põhjamere piirkonna vahel;

14. nõuab, et ELis alaliselt asuvad või siin tegutsevad ettevõtted kohaldaksid kõikjal 
maailmas samu tööohutuse ja töötervishoiu eeskirju, ning et komisjon käivitaks koostöös 
nõukogu ja parlamendiga ülemaailmse algatuse nimetatud eeskirjade täiustamiseks nii 
ELis kui ka väljaspool seda, välja arvatud juhul, kui tegutsetakse riigis, kus kehtivad ELi 
omadest rangemad tööohutuse ja töötervishoiu nõuded, mida tuleb sel juhul täita;

15. palub ELil teha koostööd asjaomaste kolmandate riikidega, kelle kodanikud ELi avamere 
nafta- ja gaasitootmisrajatistel teenuseid osutavad, samuti nende riikide töötajate ja 
tööandjate organisatsioonidega, tagamaks et ELi vetes tegutsevates kolmandate riikide 
ettevõtted järgivad ELi töötingimuste ning tööohutuse ja töötervishoiu alaseid õigusakte;

16. rõhutab, et äärmiselt suured tervise- ja ohutusriskid ähvardavad ka töötlemisprotsessi 
muude etappidega hõivatud töötajaid nii avamererajatistel kui ka maismaal; palub 
liikmesriikidel laiendada oma õigusnorme ka neile töötajatele;

17. nõuab, et avamerel nafta ja gaasi tootmisega tegelevatele töötajatele võimaldataks 
korrapäraselt eriravi ja tervisekontrolli; soovitab kontrollida töötajate vaimset ja füüsilist 
tervist vähemalt kord aastas;

18. nõuab, et EL kaaluks võimalust asutada nafta- ja gaasitootmissektori jaoks eraldi 
sõltumatu tervise- ja ohutusnõudeid reguleeriv organ;

19. nõuab süstemaatilisele teabekogumisele ja teaduslikele seisukohtadele tuginevat alalist 
riskiseiret, mis aitaks uusi ja tekkivaid riske ette näha;

20. palub läbipaistvuse suurendamist ja eriti seda, et avalikustataks kontrolliaruanded ning 
aruanded õnnetuste ja nende võimaliku mõju kohta rahvatervisele; soovitab koguda see 
teave avalikku üleeuroopalisse koondisse;

21. nõuab töötajate kogetavate riskide hindamise mehhanismi kinnitamist ning 
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hindamistulemuste arvesse võtmist töötajate palgaarvestuses.
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