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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az egészségre és a munkabiztonságra vonatkozó, 2007-2012 közötti európai stratégia 
középtávú értékeléséről
(2011/2147(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak preambulumára, 
illetve 3. és 6. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 3., 6., 9., 
20., 151., 152., 153., 154., 156., 159. és 168. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, különösen annak 1., 3., 27., 31., 32. és 
33. cikkére1,

– tekintettel az 1996. május 3-i Európai Szociális Chartára, és különösen annak I. részére, 
valamint II. részének 3. cikkére,

– tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet célkitűzéseiről és céljairól szóló, 1944. 
május 10-i Philadelphiai Nyilatkozatra,

– tekintettel a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területére vonatkozó ILO-
egyezményekre és -ajánlásokra,

– tekintettel a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó 
közösségi statisztikáról szóló, 2008. december 16-i 1338/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre;

– tekintettel a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását 
ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi 
irányelvre (keretirányelv) és annak egyedi irányelveire2,

– tekintettel a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 
2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre3,

– tekintettel a gyakorlati megvalósításra vonatkozó jelentések egyszerűsítése és 
ésszerűsítése érdekében a 89/391/EGK tanácsi irányelv, az abban említett egyedi 
irányelvek, valamint a 83/477/EGK, 91/383/EGK, 92/29/EGK és 94/33/EK tanácsi 
irányelv módosításáról szóló, 2007. június 20-i 2007/30/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre4,

– tekintettel a kórházakban és az egészségügyben előforduló, éles vagy hegyes eszközök 
által okozott sérülések megelőzéséről a HOSPEEM és az EPSU között létrejött 

                                               
1 HL C 303., 2007.12.14., 1. o.
2 HL L 183.,1989.6.29., 1. o.
3 HL L 299., 2003.11.18., 9. o.
4 HL L 165., 2007.6.27.7., 21. o.
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keretmegállapodás végrehajtásáról szóló, 2010/32/EU tanácsi irányelvre1,

– tekintettel  „A munka minőségének és termelékenységének javítása: a munkahelyi 
egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos közösségi stratégia 2007–2012 
között” című bizottsági közleményre (COM/2007/0062),

– tekintettel „Megújított szociális menetrend: Lehetőségek, hozzáférés és szolidaritás a 
XXI. századi Európában” című bizottsági közleményre (COM(2008)412),

– tekintettel a szociális partnerek által elfogadott, a munkahelyi stresszről szóló 
megállapodás megvalósításáról szóló bizottsági jelentésre (COM(2011)0241),

– tekintettel a munkahelyi biztonság és egészségvédelem elősegítéséről szóló, 2005. 
február 24-i állásfoglalására2,

– tekintettel a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal az európai egészségügyi dolgozóknak a 
tűszúrás által okozott sérülésekből adódó, vér útján terjedő fertőzéssel szembeni 
védelméről szóló, 2006. július 6-i állásfoglalására3,

– tekintettel a mindenki számára biztosítandó tisztességes munka ösztönzéséről szóló, 
2007. május 23-i állásfoglalására4,

– tekintettel a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos, 2007-2012 
közötti közösségi stratégiáról szóló, 2008. január 15-i állásfoglalására5,

– tekintettel a termelési láncban elhelyezkedő alvállalkozók vállalati társadalmi 
felelősségvállalásról szóló, 2009. március 26-i állásfoglalására6,

– tekintettel az Európai Bizottság szolgálatainak 2011. április 24-i, „Az egészség és a 
munkabiztonságra vonatkozó, 2007-2012 közötti európai stratégia középtávú 
értékelése” című munkadokumentumára (SEC(2011)0547),

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére 
(A7-0000/2011),

A. mivel az egészséghez fűződő jog alapvető jog, és mivel minden munkavállalóra 
kiterjednek az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételeket 
garantáló jogi biztosítékok,

B. mivel a munkavállalók tekintetében alkalmazott megfelelő megelőzés elősegíti a jólétet, 
a munkaminőséget és a termelékenységet; mivel a foglalkozási megbetegedések és a 

                                               
1 HL L 134., 2010.6.1., 66. o.
2 HL C 306. E, 2005.12.1., 400. o.
3 HL C 306. E, 2006.12.13., 754. o.
4 HL C 295. E, 2008.4.24., 321. o.
5 HL C 41. E., 2009.2.19., 14. o.
6 HL C 117. E., 2010.5.6., 176. o.
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munkahelyi balesetek költségei a vállalkozások és a társadalombiztosítás számára 
becslések szerint a GDP 5,9%-ának1 megfelelő kiadást jelentenek,

C. mivel a munka beszállításra és ideiglenes munkaerőre építő kiszervezése gyakran 
kevésbé képzett munkaerő alkalmazását jelenti és lazább munkakapcsolatokat 
eredményez,

D. mivel a 89/391/EGK keretirányelv a munkáltatókra helyezi annak felelősségét, hogy 
olyan szisztematikus megelőző politikákat hozzanak létre, amelyek kiterjednek 
valamennyi kockázatra a munkavállaló jogállásától függetlenül,

E. mivel a munkával kapcsolatos olyan egészségügyi problémák, mint például a váz- és 
izomrendszeri megbetegedések (MSD) és a pszichoszociális kockázatok hatása egyre 
nő, ,

F. mivel a munkavégzéshez kapcsolódóan a különböző rákos megbetegedések jelentik az 
elsődleges halálokot, az ér- és szívrendszeri, valamint légzőszervi betegségek pedig a 
másodikat, miközben munkahelyi balesetek miatt elhanyagolható számú elhalálozásra 
kerül sor2,

G. mivel évente 168 000 európai hal meg munkával kapcsolatos balesetben vagy 
betegségben3,

A stratégia középtávú értékelése

1. emlékeztet arra, hogy az európai egészségügyi és munkabiztonsági referenciakeret 
(OHS) nem teszi lehetővé a munkafeltételek automatikus javítását, mivel 
kulcsfontosságú a munkavállalói részvétel útján történő megfelelő végrehajtás és a 
jogszabályok alkalmazásának ellenőrzése; felkéri a Bizottságot, hogy a 
jogszabálysértések megállapítása esetén járjon el gyors ütemben;

2. emlékeztet arra, hogy a jogi kényszer és a munkavállalói követelések jelentik azon két 
fő tényezőt, amelyek a munkáltatókat intézkedések elfogadására ösztönözhetik4;

3. szükségesnek véli, hogy mind európai, mind nemzeti szinten hangolják össze az OHS-
politikákat az olyan közpolitikákkal, mint az egészség-, foglalkoztatás-, ipar-, 
környezet-, közlekedés-, oktatás- és energiapolitika;

4. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a REACH-et maradéktalanul végre kell hajtani, 
illetve hogy nagyobb szinergiára van szükség az OHA-politikák és a REACH-politikák 

                                               
1 Ausztrál kormány: The Cost of Work-Related Injury and Illness for Australian Employers, Workers and the 
Community. Australian Safety and Compensation Council, Commonwealth of Australia 2009,  41 p. March 
2009.
2 Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, 2005, becslés az EU-27-ek számára; 
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/wdcongrs17/index.htm .
3 Hämäläinen P., Saarela K.L., Takala J:, Global trend according to estimated number of occupational accidents 
and fatal work-related diseases at region and country level, Journal of Safety Research, 40 (2009), 125–139. 
o.,Elsevier B.V.
4 EU-OSHA, „Étude européenne sur les risques nouveaux et émergents” c. tanulmány (Esener), 2009.
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között mind európai szinten, mind a különböző tagállamok szintjén;

5. kéri, hogy a következő európai stratégia mérhetőbb célokat határozzon meg kötelező 
érvényű menetrendekkel és időszakos értékeléssel együtt; támogatja, hogy az ILO 
ajánlásának megfelelően kötelezővé váljon az a célkitűzés, hogy minden 10 000 
munkavállalóra jusson egy ellenőr;

6. úgy véli, hogy a tagállamoknak és a vállalkozásoknak többet kell beruházniuk 
kockázatmegelőzési politikákba, és garantálniuk kell a munkavállalók abban való 
részvételét; úgy véli, hogy a befektetés megtérülését a munkatermelékenység 
növekedése és a társadalombiztosítási költségek csökkenése biztosítaná;

7. sajnálattal tölti el a munkával kapcsolatos stresszről szóló keretmegállapodás nem 
egységes alkalmazása az EU-n belül, és felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő 
jogszabályra irányuló javaslatot a munkahelyi stresszel kapcsolatban;

8. úgy véli, hogy a vegyi kockázatokkal kapcsolatos európai politikának, valamint a 
munkával összefüggésbe hozható rákos megbetegedések megelőzésének nagyra 
törőbbnek kell lennie, illetve élénkebben kellene reagálnia;

9. felhívja a figyelmet a nem bevett foglalkoztatási formák (ideiglenes munka, 
idénymunka, félmunkaidő, távmunka) elterjedésére , amelyek a munkavállalói védelem 
szempontjából különleges megközelítést igényelnek; kéri a Bizottságot, hogy alkosson 
jogi eszközt a vállalkozások alvállalkozói láncban betöltött egyetemleges felelősségéről;

10. szükségesnek véli megerősíteni az EU, az ILO és a WHO közötti együttműködést annak 
érdekében, hogy megoldásokat találjanak az európai munkavállalók és a harmadik 
országok munkavállalói közötti „szociális versengésre”;

Statisztikai adatok gyűjtése

11. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak statisztikai módszereket kellene kifejlesztenie arra, 
hogy ne csak a balesetek szempontjából értékeljék a megelőzést, hanem a betegségek, 
valamint a vegyi, fizikai vagy biológiai anyagoknak és a munkaszervezés folytán 
veszélyes helyzeteknek kitett munkavállalók aránya szempontjából is;

12. kéri, hogy az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-
OSHA) gyűjtse össze a rákkeltő anyagoknak való kitettség nemzeti mutatóit, és tekintse 
át a különösen sérülékeny munkavállalók kitettségére vonatkozó ismeretanyagot;

13. hangsúlyozza az adatgyűjtéssel számos tagállamban járó nehézségeket; kéri, hogy az 
EU-OSHA és az Eurofound (Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények 
Javításáért) ügynökség munkáját erősítsék meg és eredményeit széles körben terjesszék;

14. megállapítja, hogy az EU-ban csökkent a munkabalesetek száma, valószínűleg a 
csökkenő foglalkoztatási ráta miatt, illetve azért, mert a szolgáltató szektor egyre 
nagyobb szerepet tölt be a gazdaságban; támogatja, hogy az európai és nemzeti szinten 
megállapított célkitűzések és azok megvalósításának értékelése jobban vegye 
figyelembe ezen makroökonómiai dimenziót;
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15. tudomásul veszi a Bizottság „Scoreboard 2009” elnevezésű projektjének eredményeit, 
amelyek képet adnak a tagállamok teljesítményéről; sajnálattal tölti el, hogy az adatok 
tekintetében nincs demokratikus ellenőrzés és csak fakultatív alapon szolgáltatják őket;

16. szükségesnek tartja a statisztikai elemekre és az egyéni érzékenységekre való 
összpontosítás helyett a munka közbeni szenvedés és a munkaszervezés közötti 
kapcsolat tanulmányozását ;

17. megkérdőjelezi, hogy az OHA-hoz fűződő jogokat tiszteletben tartják-e a be nem 
jelentett tevékenységek esetében; hangsúlyozza, hogy az OHA a munkavállaló 
jogállására tekintet nélkül egy jogosultság, és ezt a jogot a jogszabályokban érvényre 
kell juttatni;

A megelőzés kultúrájáért

18. sajnálattal tölti el, hogy a munkavállalók, a munkáltatók, a szociális partnerek, sőt az 
egészségügyi szolgálatok is kevés információval rendelkeznek a felmerülő 
kockázatokkal kapcsolatban; emlékeztet arra, hogy a munkavállalók részvételének és 
képviseletének e tekintetben pozitív szerepe van1;

19. úgy véli, hogy a kockázatmegelőzési előírásoknak valamennyi munkavállalót védeniük 
kell, beleértve a közszférában dolgozó munkavállalókat is;

20. úgy véli, hogy megelőző szolgálatok függetlenségét garantálni kell a munkáltatókkal 
szemben; sajnálattal tölti el, hogy egyes tagállamokban a munka-egészségügyi 
szolgálatok irányítása továbbra is munkáltatói szervezetekre tartozik, amelyek érintett 
felek és egyben az elbírálást is végzik,

21. emlékeztet arra, hogy a munkafelügyelet elengedhetetlen szerepet játszik a hatályos 
jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, és ezáltal a megelőzésben; ösztönzi a 
tagállamokat, hogy erősítsék meg a szankciókat azon vállalatok tekintetében, amelyek 
nem tartják tiszteletben kötelezettségeiket az alapvető jogok tekintetében (bérek, OHA, 
beleértve a munkaidőt);

22. meg van győződve arról, hogy a kockázatok értékelése nélkül lehetetlen megfelelő 
védelmet nyújtani a munkavállalóknak; fontosnak véli a kkv-knak történő 
segítségnyújtást abban, hogy kialakítsák kockázatmegelőző politikáikat; hangsúlyozza 
olyan kezdeményezések, mint pl. az OiRA2 pozitív szerepét, mert ezek egyszerűek, 
ingyenesek és célzottak;

23. aggodalommal tölti el az alvállalkozók alkalmazásának hatása, például ha a polgári és 
katonai nukleáris létesítmények esetében, mivel minden munkáltató saját 
munkavállalóira szokta korlátozni megelőző intézkedéseit; felszólítja a Bizottságot, 
hogy tegyen jogszabályjavaslatot az alvállalkozók alkalmazására vonatkozóan;

                                               
1 EU-OSHA, Esener-tanulmány; Eurofound, Conditions de travail et dialogue social, 2009.
2 Az EU-OSHA által kifejlesztett online interaktív kockázatfelmérés.
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24. kéri a Bizottságot, hogy javasoljon irányelvet1 azon személyek bejelentéseinek és 
szakértelmének védelméről, akik egy adott vállalatnál el nem ismert kockázatokról 
jogos indokból bejelentést tesznek;

Védelemre szoruló munkavállalók és specifikus kockázatok

25. hangsúlyozza, hogy a migránsok2, a fiatalok, az idősek, a szülőkorú nők, a 
fogyatékossággal élők, az alacsony képzettségű munkavállalók a kockázatoknak 
különösen kitett személyek kategóriájába tartoznak3;

26. sajnálattal tölti el, hogy nincsenek olyan kezdeményezések, amelyek az önfoglalkoztató 
munkavállalók, a határozott idejű munkát vállalók, a háztartási alkalmazottak vagy a 
rövid időtartamú szerződéssel dolgozók helyzetével foglalkoznának, ugyanis nekik is 
joguk van ahhoz, hogy az OHA-hoz való jogukat tiszteletben tartsák;

27. aggodalommal töltik el a nukleáris ágazatban fennálló munkafeltételek, ahol olyan 
áthelyezett munkavállalókat, ideiglenesen alkalmazott munkavállalókat és 
alvállalkozókat alkalmaznak, akik jogaikról kevés információval rendelkeznek; felhívja 
a figyelmet azon kockázatokra, amelyeket az alacsony szintű szociális védelem rejt 
magában e munkavállalók számára;

28. kéri, hogy készüljön hatástanulmány a nanotechnológiák munkahelyi potenciális 
kockázatairól;

29. úgy véli, hogy a túl hosszú munkaidő és a nem megfelelő pihenőidő kulcsfontosságú 
tényező a munkahelyi balesetek és megbetegedések növekvő számában; támogatja, 
hogy töröljék a 2003/88/EK irányelvre vonatkozó kivételekről szóló rendelkezéseket; 
hangsúlyozza, hogy e rendelkezések megsértik az OHA alapvető elveit;

30. aggodalommal tölti el, hogy nő a kikényszerített részmunkaidős foglalkoztatás, a 
rövidített munkaidő és az éjszakai munka aránya4; támogatja, hogy mérjék fel a 
távmunka és a többféle munkavégzés által együttesen a munkahelyi és magánélet 
közötti egyensúlyra gyakorolt kockázatokat;

31. támogatja, hogy a váz- és izomrendszeri megbetegedésekről szóló jövőbeli jogszabályi 
javaslat5 terjedjen ki valamennyi munkavállalóra;

32. megismétli azon kérését, hogy a foglalkozási megbetegedések európai ütemtervéről 
szóló 2003/670/EK ajánlást alakítsák irányelvvé;

33. riasztónak tartja, hogy az egy-egy adott foglalkozás gyakorlásával kapcsolatos rákos 
megbetegedések száma nem csökken6; sajnálattal tölti el, hogy még mindig nagy számú 

                                               
1 Az Amerikai Egyesült Államok 1989-es Whistleblower Protection Act példája szerint.
2 Milieu, Foglalkoztatási és biztonsági kockázatok a leginkább védelemre szoruló munkavállalók számára, 2011.
3 Eurofound, A migráns munkavállalók foglalkoztatása és munkafeltételei, 2007.
4 Eurofound, A európai munkafeltételekről szóló kutatás (EWCS), 2010; Eurostat, Rugalmasság a nők és férfiak 
munkaidejének kialakításában.
5 Előírja a Bizottság 2011. évi munkaprogramja.
6 Északi foglalkozási rákesetekről szóló projekt (NOCCA).
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munkavállaló van kitéve az azbeszt veszélyének1;
34. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy gyorsítsák fel a REACH végrehajtását és 

különösen váltsák ki a leginkább aggodalomra okot adó vegyi anyagokat;

35. kéri az Európai Bizottságot, hogy 2012 vége előtt készítse el a rákkeltő és mutagén 
anyagokról szóló 2004/37/EK irányelvre vonatkozó felülvizsgálati javaslatot annak 
érdekében, hogy a REACH leginkább aggodalomra okot adó anyagaival való analógia 
alapján hatályát kiterjesszék a reprotoxikus anyagokra is, valamint erősítsék meg a 
helyettesítés elvének alkalmazását; támogatja, hogy állapítsák meg a reproduktív 
egészséggel fennálló kapcsolatot;

36. úgy véli, hogy a rákkeltő anyagok nagyobb részének esetében európai szinten meg kell 
állapítani az egészségre gyakorolt hatásokon, nem pedig a jelenlegi gyakorlat szerint a 
technikai megvalósíthatóság értékelésén alapuló kitettség maximális határértékeit;

37. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és nemzeti parlamentjeinek.

                                               
1 Magas szintű munkfelügyeleti bizottság (CHRIT), 2006.
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INDOKOLÁS

I. A jogszabályok végrehajtásának javítása,

Következetes közösségi vívmányok alakultak ki a munkahelyi egészségvédelem és biztonság 
(OHA) terén az 1989-es keretirányelv, valamint a kockázatokról, illetve az egyes ágazatokról 
szóló irányelvek révén, nem beszélve a REACH-ről. Ez a jogszabályhalmaz, amely lehetővé 
teszi a munkahelyi egészség terén az európai Szerződések és az Alapjogi Charta 
végrehajtását, garantálja az egészséghez fűződő alapvető jog tiszteletben tartását.

A stratégia azonban aláhúzza, hogy ez nem elegendő. E jogszabályokat tovább kell fejleszteni 
annak érdekében, hogy tovább igazodjanak az új – például a pszichoszociális –
kockázatokhoz. A 2007–2012-es stratégia nem foglalkozik elegendő mértékben a 
pszichoszociális kockázatokkal és egyes tagállamokban is ez a helyzet. Márpedig ebben az 
esetben a munkahelyi egészséget fenyegető egyik fő kockázatról van szó. A vállalatok 
általában úgy kezelik a pszichoszociális kockázatokat, hogy képzéseket tartanak, a 
munkavállalók azonban elsősorban a munkaszervezés vagy a vezetési stílus miatt szenvednek. 
Ez tehát az a kapcsolat a munkahelyi szenvedés és a munkaszervezés között, amelyet 
mélyrehatóbban kellene tanulmányozni, ha tartós megoldásokat akarunk találni a 
pszichoszociális kockázatok terjedésére.

Szintén előre kell lépni az európai harmonizáció terén, ahol ez szükséges. A jogszabályok
ugyanakkor nem képesek mindent megoldani. Szükség van arra is, hogy a tagállamok 
maradéktalanul betartsák a keretirányelv és az ágazati irányelvek betűjét és szellemét e 
jogszabályok végrehajtása során. Az OHA körében alkotott jogszabályok helyes 
végrehajtásának ellenőrzése kulcsfontosságú szerepet ró a munkahelyi ellenőrzésekre a 
megelőzés és a kockázatfelügyelet terén. A felügyeleti tevékenységek szintén pozitív szerepet 
játszanak a vállalaton belüli tájékoztatás és szakértelem javításához. A tagállamoknak meg 
kellene erősíteniük a munkafelügyeletekre vonatkozó erőforrásokat és azok személyzetét, és 
meg kellene valósítaniuk, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet ajánlásainak megfelelően 
minden 10 000 munkavállalóra jusson egy felügyelő. Ezt a célkitűzést már az Európai 
Parlament 2007–2012-es közösségi stratégiájáról szóló jelentésben is megfogalmazták. Az 
Európai Bizottság ugyanakkor szintén szerepet játszik a jogsértési eljárások útján, amelyet a 
tagállamok ellen indíthat. Végül szükség van arra, hogy a közvetlenül érintett szereplőknek, 
azaz a munkavállalóknak és a munkahelyen megforduló minden személynek meglegyen a 
lehetősége a kockázatok meghatározásának és megelőzésének folyamatában való részvételre.

Végül említést kell tenni azon közérdekű bejelentők által játszott pozitív szerepről, akik 
legitim módon bejelentik az adott szervezeten belül el nem ismert kockázatokat. A bejelentési 
folyamatot védelemben kellene részesíteni, mint ahogy arra Európa és a világ több országában 
van is példa. Az Egyesült Királyságban a Public Interest Disclosure Act (közérdekű 
közzétételről szóló törvény) 1998 óta védelemben részesíti a közérdekű bejelentőket az 
elbocsátással és az ellenük alkalmazott nyomásgyakorlással szemben. Az Egyesült 
Államokban az 1989-es Whistleblower Protection Act szabályozza a közérdekű bejelentők 
védelmét attól függően, hogy mi a bejelentés tárgya, illetve milyen a bejelentő jogállása.

Fontos pontosítani, hogy az előadó számára az OHA javítása kapcsán tett erőfeszítések egy 
mindenki számára előnyös kimenetelű logikát feltételeznek. A munkahelyi egészségügy 
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javításával kapcsolatos politikák és gyakorlatok végrehajtása négy területen idéz elő pozitív 
eredményeket: gazdasági, társadalmi, személyi téren, valamint a vállalat imázsa tekintetében:

A megelőzési politikákba valamennyi munkavállalót be kell vonni

A megfelelő válaszlépések megtétele érdekében mindenekelőtt fontos meghatározni a 
kockázatnak kitett munkavállalók kategóriáit, valamint azon munkavállalókat, akikre a 
megelőzési politikák nem terjednek ki. Lépéseket kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy 
valamennyi munkavállalóra kiterjedjenek a megelőzési politikák, illetve arra is szükség van, 
hogy tiszteletben tartsák az egészséghez fűződő alapvető jogukat.

Elsősorban az alábbi, kockázatnak kitett munkavállalói csoportok azonosíthatók: a kkv-k 
alkalmazottai, az olyan különösen veszélyes ágazatokban foglalkoztatott munkavállalók, mint 
az építőipar, a fogyatékossággal élő munkavállalók és a nők. A szegény munkavállalók között 
jóval nagyobb arányban vannak nők, mégpedig azért, mert nem megfelelő részmunkaidőt 
kínálnak nekik, a munkaidőt napi két-három műszakra osztják fel, illetve nem biztonságos 
szerződéseket kínálnak nekik, ami különösen a nagykereskedelmi és a takarító ágazatban, a 
személyi szolgáltatásokban, valamint az idősotthonokban végzett munka esetében jellemző.

A kkv-kban foglalkoztatott munkavállalók védelme további kihívást jelent, mivel a 
munkavállalók védelme terén igencsak van mit javítani. Az előrelépés egyik módja a kkv-k 
kockázatértékelési eljárásának egyszerűsítése. Az EU-OSHA által terjesztett szoftver ebben 
szerepet játszhat. Másrészt az Esener európai tanulmány azt mutatja, hogy a munkáltatók 
elismerik, hogy egyrészt elsősorban nekik nincsenek információik és erőforrásaik, másrészt 
pedig mindenekelőtt a jogi kötelezettségek ösztönzik őket a megelőző intézkedések 
végrehajtására.

Másodsorban vannak olyan csoportok, amelyekre a megelőzési politikák nem terjednek ki, 
mivel kiszorítottak őket a megelőzés hatóköréből: ilyenek az alvállalkozásban dolgozó 
munkavállalók, a be nem jelentett munkavállalók, a háztartási munkát végzők, a 
kényszervállalkozók, az alkalmi munkát végzők... Meg kell állapítani, hogy az európai 
munkaerőpiacra egyre inkább jellemező a munka kiszervezése: alvállalkozói láncok alakulnak 
ki, áthelyezik a munkavállalókat, megbízási szerződéssel alkalmaznak stb. A határozott idejű 
szerződések bizonyos hányada megfelel az egyén választásának, más esetekben viszont 
rákényszerítik azt az egyénre. Mindenesetre azonban mindig problémás a kockázatokkal 
kapcsolatos tájékoztatás és képzés. Ez különösen a nukleáris ágazatra jellemző.

Tekintettel azon potenciálisan végzetes hatásokra, amelyeket egy-egy emberi hiba okozhat a 
radioaktív hulladék és a használt fűtőanyag kezelése során, alapvetően fontos, hogy szigorú 
normák álljanak fenn a kiképzés, illetve a munkahelyi biztonság, valamint a független 
jogalanyok által végzett felügyelet  tekintetében. Konzultálni kell magukkal a 
munkavállalókkal és azok képviselőivel, és be kell őket vonni a biztonsági eljárások 
kialakításába és végrehajtásába. További képzést kell nyújtani a veszélyes anyagokat tároló 
helyszíneken dolgozó vagy ilyen anyagok szállítását végző valamennyi munkavállaló 
számára: ez nem csak a technikai személyzetet jelenti, hanem minden munkavállalót, 
függetlenül a szerződés időtartamától, valamint a munkahelyen betöltött szerepétől.
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III. A vegyi és biológiai kockázatok felmérése

A vegyi és biológiai kockázatok összetettek és még mindig nem áll rendelkezésre elegendő 
adat, azonban nincs kétség afelől, hogy rendkívül negatív hatással vannak a munkavállalókra. 
Gyors intézkedéseket kell hozni az azbeszt, a kvarc és egyéb, jól ismert rákkeltő anyagok 
tekintetében. Értékelni kell és meg kell határozni azokat a termékeket, amelyek a rákkeltő 
anyagok helyébe léphetnek, és ellenőrzési eljárásokat kell kifejleszteni azokra, amelyek nem 
helyettesíthetők. A REACH rendkívül fontos szerepet játszik a rákos megbetegedések és a 
munkával kapcsolatos egyéb krónikus megbetegedések megelőzésében: e rendelkezéseket 
aktualizálni kell, illetve maradéktalanul végre kell hajtani. Végül különös figyelmet kell 
fordítani a szülőkorú nőkre a méhmagzatra gyakorolt hatás miatt.


