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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegia (2007–2012) vahehindamise kohta
(2011/2147(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eelkõige selle preambulit ja artikleid 3 ja 6;

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikleid 3, 6, 9, 20, 
151, 152, 153, 154, 156, 159 ja 168;

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eelkõige selle artikleid 1, 3, 27, 31, 32 
ja 331;

– võttes arvesse 3. mai 1996. aasta Euroopa sotsiaalhartat, eelkõige selle I osa ja II osa 
artiklit 3;

– võttes arvesse 10. mai 1944. aasta Philadelphia deklaratsiooni Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni (ILO) taotluste ja eesmärkide kohta;

– võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioone ning soovitusi 
töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) 
nr 1338/2008 rahvatervist ning töötervishoidu ja tööohutust käsitleva ühenduse 
statistika kohta2;

– võttes arvesse nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiivi 89/391/EMÜ töötajate 
töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta 
(raamdirektiiv) ja selle üksikdirektiive3;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivi 
2003/88/EÜ tööaja korralduse teatavate aspektide kohta4;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta direktiivi, millega 
muudetakse nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ, selle üksikdirektiive ning nõukogu 
direktiive 83/477/EMÜ, 91/383/EMÜ, 92/29/EMÜ ja 94/33/EÜ, et lihtsustada ja 
ratsionaliseerida praktilise rakendamise aruandeid5;

– võttes arvesse nõukogu 10. mai 2010. aasta direktiivi 2010/32/EL, millega rakendatakse 
Euroopa haiglate ja tervishoiu valdkonna tööandjate ühenduse (HOSPEEM) ja Euroopa 
avaliku sektori töötajate ametiühingu (EPSU) sõlmitud raamkokkulepet teravate 

                                               
1 ELT C 303, 14.12.2007, lk 1.
2 ELT L 354, 31.12.2008, lk 70.
3 EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1.
4 ELT L 299, 18.11.2003, lk 9.
5 ELT L 165, 27.6.2007, lk 21.
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instrumentide põhjustatud vigastuste ärahoidmise kohta haigla- ja tervishoiusektoris1;

– võttes arvesse komisjoni teatist „Töö kvaliteedi ja tootlikkuse parandamine: ühenduse 
töötervishoiu ja tööohutuse strateegia aastateks 2007–2012” (KOM(2007) 0062);

– võttes arvesse komisjoni teatist „Uus sotsiaalmeetmete kava: võimalused, juurdepääs ja 
solidaarsus 21. sajandi Euroopas” (KOM(2008) 0412);

– võttes arvesse komisjoni aruannet tööturu osapoolte poolt vastu võetud tööstressi 
puudutava raamlepingu rakendamise kohta (KOM(2011) 0241);

– võttes arvesse oma 24. veebruari 2005. aasta resolutsiooni töötervishoiu ja tööohutuse 
edendamise kohta2;

– võttes arvesse oma 6. juuli 2006. aasta resolutsiooni koos soovitustega komisjonile 
Euroopa tervishoiutöötajate kaitsmise kohta vere kaudu levivate nakkuste eest 
süstlatorkevigastuste tagajärjel3;

– võttes arvesse oma 23. mai 2007. aasta resolutsiooni inimväärse töö tagamise kohta 
kõigi jaoks4;

– võttes arvesse oma 15. jaanuari 2008. aasta resolutsiooni ühenduse töötervishoiu ja 
tööohutuse strateegia kohta aastateks 2007–20125;

– võttes arvesse oma 26. märtsi 2009. aasta resolutsiooni alltöövõtjate sotsiaalse vastutuse 
kohta tootmisahelas6;

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni 24. aprilli 2011. aasta töödokumenti „Vahekokkuvõte 
Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse strateegia kohta aastateks 2007-2012“ 
(SEK(2011) 0547);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise- ja 
toiduohutuse komisjoni arvamust (A7-0000/2011),

A. arvestades, et õigus tervisele kuulub põhiõiguste hulka ning igale töötajale on seadusega 
garanteeritud tema tervist, ohutust ja inimväärikust austavad töötingimused;

B. arvestades, et kohane ennetustegevus soodustab omakorda töötajate tervist, töö 
kvaliteeti ja tootlikkust; arvestades kutsehaiguste ja tööõnnetuste põhjustatud kulusid 
ettevõtetele ja sotsiaalkindlustussüsteemidele, mida on hinnatud 5,9%-le7 SKPst;

                                               
1 ELT L 134, 1.6.2010, lk 66.
2 ELT C 304E, 1.12.2005, lk 400.
3 ELT C 303E, 13.12.2006, lk 754.
4 ELT C 102E, 24.4.2008, lk 321.
5 ELT C 41E, 19.2.2009, lk 14.
6 ELT C 117E, 6.5.2010, lk 176.
7 Australian Government: The Cost of Work-Related Injury and Illness for Australian Employers, Workers and 
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C. arvestades, et allhangete kaudu töökohtade tööandja juurest välja viimine ja ajutiste 
töökohtade loomine toob sageli kaasa vähem kvalifitseeritud tööjõu kasutamise ja 
kaugenenud töösuhted;

D. arvestades, et raamdirektiiv 89/391/EMÜ sätestab tööandjate vastutuse süsteemse ja 
töötaja staatusest mitteoleneva kõiki riske hõlmava ennetuspoliitika rakendamise eest;

E. arvestades tööga seotud krooniliste terviseprobleemide, nagu luu- ja lihaskonna haiguste 
ja psühhosotsiaalsete riskide kasvavat mõju;

F. arvestades, et suurimaks tööga seotud suremuse põhjustajaks on vähktõve eri liigid, 
millele järgnevad südame-veresoonkonna ning hingamisteede haigused, samas kui 
tööõnnetused moodustavad surmadest vaid väikese osa1;

G. arvestades, et igal aastal sureb tööga seotud õnnetuste või haiguste tagajärjel 168 000 
Euroopa kodanikku2,

Strateegia vahehindamine

1. tuletab meelde, et ELi töötervishoiu ja tööohutuse tugiraamistik ei võimalda 
töötingimusi automaatselt paranenuks lugeda, hädavajalik on korralik rakendamine 
eelkõige töötajate osaluse kaudu ning õigusaktide täitmise kontroll; kutsub komisjoni 
rikkumistele kiiresti reageerima;

2. tuletab meelde, et seaduslikud kohustused ja töötajate nõudmised on kaks peamist 
tööandjaid tegutsema motiveerivat tegurit3;

3. peab vajalikuks töötervishoiu- ja tööohutusealase poliitika kooskõlla viimist nii ELi kui 
ka liikmesriikide tasandil teiste poliitikavaldkondadega: tervishoiupoliitika, 
tööhõivepoliitika, tööstuspoliitika, keskkonnapoliitika, transpordipoliitika, 
hariduspoliitika ja energiapoliitikaga;

4. rõhutab REACH-määruse täieliku rakendamise ning suurema sünergia vajadust 
REACHi ja töötervishoiu ning tööohutuse poliitika vahel nii ELi tasandil kui ka 
liikmesriikides;

5. palub, et järgmise ELi strateegiaga seataks rohkem mõõdetavaid eesmärke, millega 
kaasneks perioodiliste hindamiste ajakava; soovib, et ILO soovitatud eesmärk – üks 
tööinspektor iga 10 000 töötaja kohta – muutuks siduvaks;

                                                                                                                                                  
the Community. (“Austraalia valitsus: tööga seotud vigastuste ja haiguste kulu Austraalia tööandjatele, 
töötajatele ja ühiskonnale.”) Austraalia ohutuse ja hüvitiste nõukogu, Austraalia Liit, märts 2009, lk 41.
1 ILO, 2005, hinnang EL 27 riikidele; 
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/wdcongrs17/index.htm.
2 Hämäläinen P, Saarela KL, Takala J: Global trend according to estimated number of occupational accidents 
and fatal work-related diseases at region and country level. („Üldine suundumus tööõnnetuste ja surmaga 
lõppevate tööga seotud haigusjuhtumite hinnangulise arvu põhjal piirkondlikul ja riigi tasandil”) Journal of 
Safety Research nr 40 (2009), lk 125–139, Elsevier B.V.
3 Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur, uurimus Etude européenne sur les risques nouveaux et 
émergents („Uute ja esilekerkivate riskide Euroopa uuring”), Esener, 2009.
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6. on seisukohal, et liikmesriigid ja ettevõtted peavad riskide ennetamise poliitikasse enam 
investeerima ning tagama töötajate kaasatuse; on seisukohal, et investeeringute tasuvuse 
tagab tootlikkuse kasv ning sotsiaalkindlustusega seotud kulude vähenemine;

7. avaldab kahetsust, et tööstressi raamlepingu rakendamine on ELis olnud ebaühtlane, 
kutsub komisjoni üles esitama tööstressi käsitleva õigusakti eelnõu;

8. on seisukohal, et keemilisi riske ja tööga seotud vähktõppe haigestumust puudutav ELi 
poliitika peaks olema põhjalikum ja reaalsust arvestav;

9. rõhutab ebastandardsete töövormide (ajutine töö, hooajatöö, osaajaline töö, kaugtöö) 
levikut, mis vajab erilähenemist töötajate kaitsele; palub komisjonil välja töötada 
õigusakt, mis käsitleks ettevõtjate ühist ja solidaarset vastutust allhankeahelas;

10. peab vajalikuks tihendada Euroopa Liidu, ILO ja WHO koostööd, et leida võimalusi, 
kuidas lahendada sotsiaalse konkurentsi probleemi Euroopa Liidu ja kolmandate riikide 
töötajate vahel;

Andmete kogumine

11. rõhutab, et komisjon peaks endale looma statistilised vahendid ennetustöö hindamiseks 
mitte ainult õnnetuste arvu põhjal, vaid ka arvestades haigestumisi ning töökorralduse 
osana keemiliste, füüsikaliste või bioloogiliste mõjurite ning ohtlike olukordadega 
kokku puutuvate töötajate arvu;

12. palub, et Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuur (EU-OSHA) vaataks uuesti 
läbi liikmesriikide vähki haigestumuse näitajad, pöörates erilist tähelepanu 
haigestumusele eriti haavatavates töötajarühmades;

13. rõhutab mitmete liikmesriikide raskusi andmete kogumisel; palub, et Euroopa 
Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuuri (EU-OSHA) ja Eurofoundi (Euroopa Elu- ja 
Töötingimuste Parandamise Fondi) tööd tõhustataks ja selle tulemusi levitataks 
laiemalt;

14. märgib, et Euroopa Liidus on vähenenud tööõnnetuste arv, tõenäoliselt tänu 
majandustegevuse vähenemisele ja majanduse üha suuremale teenustekesksusele; 
soovib, et ELi ja liikmesriikide tasandi eesmärgid ja nende täitmise hindamine võtaksid 
seda makromajanduslikku mõõdet rohkem arvesse;

15. võtab teadmiseks komisjoni 2009. aasta tulemustabeli „Scoreboard 2009” liikmesriikide 
saavutuste kohta; märgib kahetsusega, et kasutatavad andmed ei läbi mitte mingit 
demokraatlikku kontrolli ning nende esitamine on täiesti vabatahtlik;

16. peab vajalikuks uurida põhjuslikku seost töökorralduse ja tööga seotud kannatuste 
vahel, mitte keskenduda statistilistele näitajatele ning konkreetsete tervisehäirete 
skriiningule;

17. kahtleb töötervishoiu ja tööohutuse normide järgimises deklareerimata 
majandustegevuse puhul; rõhutab, et õigus töötervishoiule ja tööohutusele ei sõltu 
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töötaja staatusest ning see peab olema õigusaktidega tõhusalt tagatud;

Ennetuskultuur

18. avaldab kahetsust, et riske puudutavat teavet on liiga vähe nii töötajatel, tööandjatel, 
tööturu osapooltel kui ka isegi tervishoiuteenuste pakkujatel; meenutab sellega seoses 
töötajate kaasatuse ja esindatuse rolli1;

19. on seisukohal, et riskide ennetamise meetmed peavad hõlmama kõiki töötajaid, 
sealhulgas avalikus sektoris;

20. on seisukohal, et tuleb tagada ennetusega tegelevate teenistuste sõltumatus tööandjast; 
avaldab kahetsust, et töötervishoiuteenistuste haldamisega tegelevad teatavates 
liikmesriikides tööandjate assotsiatsioonid, kes on korraga nii hindajad kui ka 
hinnatavad;

21. meenutab töökohtade inspekteerimise elutähtsat rolli olemasolevate õigusaktide 
rakendamise kontrollimisel ning seega ka ennetustegevuses; kutsub liikmesriike üles 
karmistama sanktsioone ettevõtete suhtes, kes ei täida oma kohustusi töötajate 
põhiõiguste (palgad, töötervishoid ja tööohutus, sealhulgas tööaeg) osas;

22. on veendunud, et riske hindamata on võimatu töötajaid korrektselt kaitsta; peab 
oluliseks VKEde abistamist riskiennetuspoliitika väljatöötamisel; rõhutab lihtsate, 
tasuta ja eesmärgipäraste algatuste, nagu OiRA2, positiivset rolli;

23. on mures allhangete mõju pärast, näiteks tsiviil- ja militaarotstarbeliste tuumarajatiste 
puhul, sest iga tööandja piirab oma ennetustegevuse oma töötajatega; palub komisjonil 
teha allhanget käsitlevad seadusandlikud ettepanekud;

24. palub komisjonil esitada direktiivi ettepanek3, et kaitsta ettevõttes tunnustamata 
riskidest teavitavate isikute valvsust ja oskusteavet;

Haavatavad töötajate rühmad ja eririskid

25. rõhutab, et sisserännanud4, noored, eakad, sünnituseas naised, puuetega inimesed ja 
vähem kvalifitseeritud töötajad on kõrgema riskiastmega töötajate rühmad5;

26. mõistab hukka tegevusetuse füüsilisest isikust ettevõtjate, koduabiliste ja lühiajaliste 
lepingutega töötajate olukorra reguleerimisel, sest ka neil on õigus töötervishoiu ja 
tööohutuse tagamisele;

27. tunneb muret töötingimuste üle tuumasektoris, kus töötavad oma õigustest vähe 
                                               
1 EU-OSHA, Eseneri uuring; Eurofound, Conditions de travail et dialogue social („Töötingimused ja 
sotsiaaldialoog”), 2009.
2 EU-OSHA välja töötatud veebipõhine interaktiivne riskihinnang (Online interactive Risk Assessment).
3 USA 1989. aasta Whistleblower Protection Acti (siseinformaatori kaitse seaduse) eeskujul.
4 Eurofound, Emploi et conditions de travail des travailleurs migrants (Sisserännanud töötajate tööhõive ja 
töötingimused), 2007.
5 Milieu, Occupational health and safety risks for the most vulnerable workers (Kõige haavatavamate 
töötajarühmade töötervishoiu ja tööohutuse alased riskid), 2011.
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informeeritud lähetatud töötajad, ajutised töötajad ja allhankijad; meenutab riske, mida 
tekitab neile töötajatele madalama sotsiaalkaitse taseme kohaldamine;

28. palub läbi viia mõjuhinnangu nanotehnoloogia võimalike riskide kohta töökohal;

29. on seisukohal, et liiga pikk tööaeg ja ebapiisavad puhkepausid on oluline 
õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste sagenemise põhjus; soovib, et tunnistataks kehtetuks 
direktiivis 2003/88/EÜ sätestatud erandid; rõhutab, et nimetatud sätted on vastuolus 
töötervishoiu ja tööohutuse aluspõhimõtetega;

30. tunneb muret pealesunnitud osaajatöö, vähendatud tööaja ja öötöö leviku üle1; soovib, et 
hinnataks kaugtöö ning mitmel kohal töötamise mõju era- ja tööelu ühitamisele;

31. soovib, et tulevane õigusakti ettepanek2 luu- ja lihaskonna haiguste kohta hõlmaks kõiki 
töötajaid;

32. kordab oma soovi, et soovitus 2003/670 Euroopa kutsehaiguste loetelu kohta muudetaks 
direktiiviks;

33. tunneb muret tööga seotud vähijuhtumite püsiva arvu üle3; avaldab kahetsust, et suur 
hulk töötajaid puutub siiani kokku asbestiga seotud ohtudega4;

34. palub komisjonil ja liikmesriikidel kiirendada REACHi ellurakendamist, eelkõige väga 
ohtlike keemiliste ainete (VOAde) asendamise osas;

35. palub komisjonil enne 2012. aasta lõppu teha ettepanek vaadata läbi direktiiv 2004/37 
kantserogeensete ja mutageensete ainete kohta, eesmärgiga laiendada reguleerimisala 
analoogselt REACHi väga ohtlike ainetega reproduktiivtoksilistele ainetele ja 
karmistada asendamispõhimõtte rakendamist; soovib, et sellega seoses viidataks 
reproduktiivtervisele;

36. on seisukohal, et enamiku kantserogeensete ainete osas tuleks Euroopa tasandil 
sätestada kokkupuute piirmäärad, mis põhineks tervisemõjul ja mitte hinnangulisel 
tehnilisel teostatavusel nagu praegu;

37. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

                                               
1 Eurofound, European Working Condition Survey (EWCS, Euroopa töötingimuste uuring), 2010; Eurostat, 
Flexibilité dans l’aménagement du temps de travail pour les femmes et les hommes (Meeste ja naiste 
tööajakasutuse paindlikkus).
2 Komisjoni 2011. aasta tööprogramm.
3 Nordic Occupational Cancer Project (NOCCA, Põhjamaade tööga seotud vähktõve projekt).
4 Vanemtööinspektorite komitee (SLIC), 2006.
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SELETUSKIRI

I Õigusaktide rakendamise tõhustamine

Ühenduse õigustikus on olemas töötervishoidu ja tööohutust puudutav osa (SST), sealhulgas 
1989. aasta raamdirektiiv, konkreetseid riske ja sektoreid puudutavad direktiivid ning 
REACH. See õigusaktide kogum, mis võimaldab aluslepingute ja põhiõiguste harta 
rakendamist töötervishoiu vallas, tagab põhiõigust, milleks on õigus tervise kaitsele.

Strateegias rõhutatakse siiski, et sellest ei piisa. Seda õigustikku tuleb edasi arendada, et 
kohandada seda uute, näiteks psühhosotsiaalsete riskidega. Ühenduse strateegia aastateks 
2007–2012 ja teatav hulk liikmesriike ei tegele psühhosotsiaalsete riskidega piisavalt. Tänasel 
päeval on aga tegemist olulise riskiga töötervishoiu vallas. Ettevõtted tegelevad 
psühhosotsiaalsete riskidega üldjuhul koolituste vormis, kuid peamiseks kannatuste 
põhjustajaks töötajatele on puudulik töökorraldus või juhtimisstiil. Seega, kui soovime 
psühhosotsiaalsete riskide levikule püsivalt piiri panna, tuleb põhjalikumalt uurida seoseid 
töötajate kannatuste ning töökorralduse vahel.

Valdkondades, kus see on asjakohane, tuleb suurendada ühtlustamist Euroopa tasandil.
Õigusaktidest üksi siiski ei piisa. Vaja on raamdirektiivi ja sektoripõhiste direktiivide sätete ja 
mõtte kõhklusteta austamist neid rakendavate liikmesriikide poolt. Ettevõtetes läbi viidavatel 
inspektsioonidel on tervishoiu- ja tööohutusealaste õigusaktide korrektse rakendamise 
järelevalves võtmeroll riskide ennetaja ja kontrollijana. Inspekteerimisel on positiivne mõju 
ka info ja oskusteabe levikule ettevõttes. Liikmesriigid peavad suurendama oma 
tööinspektsioonide meeskonda ja ressursse, et täita Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
soovitustes esitatud eesmärk: üks tööinspektor 10 000 töötaja kohta. See eesmärk sisaldus 
juba Euroopa Parlamendi Wilmotti raportis ühenduse strateegia kohta aastateks 2007–2012. 
Ka komisjonil on siin oma roll seoses rikkumismenetlustega, mida ta võib liikmesriikide 
suhtes algatada. Lisaks on vaja, et need, keda teema kõige otsesemalt puudutab, st töötajad ja 
kõik töökohti külastavad isikud, saaksid võimaluse osaleda riskide tuvastamise ja ennetamise 
protsessis.

Lisaks tuleb mainida niinimetatud hoiatajate positiivset rolli, kes teavitavad õiguspäraselt 
tunnustamata riskidest ettevõttes. Sellisele hoiatusviisile tuleb anda õiguslik kaitse, nagu on 
tehtud mitmes Euroopa ning maailma riigis. Ühendkuningriigis kaitseb Public Interest 
Disclosure Act (avalikes huvides avalikustatud teabe seadus) alates 1998. aastast 
siseinformaatoreid vallandamise ja survestamise eest. USAs sõltub siseinformaatori kaitse 
eelkõige tema avalduse teemast ja avaldaja staatusest ning tuleneb 1989. aasta Whistleblower 
Protection Actist (siseinformaatori kaitse seadus).

Oluline on täpsustada, et raportööri hinnangul põhinevad töötervishoiu ja tööohutuse 
tõhustamisel tehtavad sammud põhimõttel „kõik võidavad”. Töötervishoiualase poliitika ja 
terviseedenduspraktikate rakendamine loob kasulikke tulemusi neljas valdkonnas:
majanduslik, sotsiaalne, isiklik kasu ning kasu ettevõtte mainele.

II. Kõigi töötajate kaasamine ennetuspoliitikasse
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Eelkõige tuleb kohaseks reageerimiseks tuvastada riskiga kokkupuutuvad töötajad, samuti 
töötajad, keda olemasolevad meetmed ei hõlma. Tuleb tagada, et ennetuspoliitika hõlmaks 
kõiki töötajaid ning seega oleks ka tagatud nende põhiõiguse – tervise – tegelik kaitse.

Esiteks on olemas teatud töötajate riskirühmad: VKEde töötajad, töötajad eriti ohtlikes 
sektorites (näiteks ehitus), puuetega töötajad, naised. Nii näiteks on naised vaesuses töötajate 
hulgas ülekaalus just seoses neile vastu nende tahtmist peale surutud osaajatöö, päeva jooksul 
2 või 3 vahetusse jaotatud tööaja ja ebakindlate lepingutega, seda eriti suurtes 
jaekaubanduskettides, puhastusteenistuses, isikuteenuste valdkonnas ja vanadekodudes.

Veel üheks ülesandeks on VKEde töötajate kaitse, kus on veel väga palju arenemisruumi.
Üheks arenguteeks on liikuda VKEde riskide hindamise menetluse lihtsustamise suunas.
Selles on oma roll EU-OSHA programmil OiRA. Teisest küljest näitab Eseneri Euroopa 
uuring, et tööandjad tunnistavad teabe ja ressursside puudust ning nende peamiseks 
motivaatoriks ennetustegevuses on õiguslikud kohustused.

Teiseks leidub töötajate rühmi, kes on ennetuspoliitika rakendusalast välja jäetud: allhankijate 
töötajad, ebaseaduslikult töötajad, koduabilised, fiktiivsed füüsilisest isikust ettevõtjad, 
ebakindlas töösuhtes isikud… Tuleb märkida, et Euroopa tööturgu iseloomustab üha enam 
töökohtade ettevõtetest välja viimine: ahelallhanked, töötajate lähetamine, ajutised lepingud 
jne. Ajutistest lepingutest on osa sõlmitud töötaja valikul ning osa töötajale peale surutud.
Kuid kõigil nimetatud juhtudel tekivad probleemid teabe- ja riskidealase koolitusega.
Kõnekas on tuumasektori näide.

Võttes arvesse radioaktiivsete jäätmete ja tuumakütuse käitlemisel tekkiva inimliku eksimuse 
potentsiaalselt katastroofilisi tagajärgi, on hädavajalikud karmid koolitusalased, tööohutust ja 
sõltumatute asutuste poolt läbiviidavaid kontrolle puudutavad normid. Töötajate või nende 
esindajatega tuleb konsulteerida ning nad tuleb ohutusprotseduuride rakendamisse kaasata.
Kõikidele töötajatele, kelle töökohal ladustatakse ohtlikke materjale või kes on seotud nende 
materjalide transpordiga, tuleb pakkuda pidevat koolitust. See ei tähenda mitte ainult tehnilist 
personali, vaid kõiki töötajaid, olenemata nende lepingu pikkusest ja töökohustustest.

III. Keemilistest ja bioloogilistest riskidest ülevaate saamine

Keemilised ja bioloogilised riskid on komplekssed ja neid puudutavad andmed esialgu 
ebapiisavad, kuid pole mingit kahtlust, et nende mõju töötajatele on väga negatiivne. Kiiret 
tegutsemist on vaja asbesti, ränidioksiidi ja teiste hästi tuntud kartsinogeenide osas. Tuleb 
leida ja hinnata tooteid, mida võiks kasutada kartsinogeenide asendamiseks, ning arendada 
kontrolliprotsesse nende ainete puhul, mille asendamine pole võimalik. REACHil on väga 
oluline roll vähktõve ja teiste tööga seotud krooniliste haiguste ennetamisel: vastavad sätted 
tuleb täielikult aktualiseerida ja ellu rakendada. Lisaks tuleb seoses lootele avalduva mõjuga 
erilist tähelepanu pöörata sünnituseas naiste kaitsele.


