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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 2007-2012 m. Europos Sąjungos darbuotojų sveikatos ir saugos strategijos vidurio 
laikotarpio peržiūros
(2011/2147(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos preambulę ir į 3 ir 6 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį ir ypač į jos 3 ,6, 9, 20, 151, 152, 153, 154, 
156, 159 ir 168 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 1, 3, 27, 31, 32 
ir 33 straipsnius1,

– atsižvelgdamas į 1996 m. gegužės 3 d. Europos socialinę chartiją, ypač į jos I dalį ir II 
dalies 3 straipsnį,

– atsižvelgdamas į 1944 m. gegužės 10 d. Filadelfijos deklaraciją dėl Tarptautinės darbo 
organizacijos siekių ir tikslų,

– atsižvelgdamas į TDO konvencijas ir rekomendacijas sveikatos ir saugos darbo vietoje 
klausimais,

– atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui 
(EB) Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei 
saugą darbe2,

– atsižvelgdamas į 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvą 89/391/EEB dėl priemonių 
darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (pagrindų direktyva) ir į 
atskiras jos direktyvas3,

– atsižvelgdamas į 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų4,

– atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2007/30/EB, iš dalies keičiančia Tarybos direktyvą 89/391/EEB, jos atskiras direktyvas 
ir Tarybos direktyvas 83/477/EEB, 91/383/EEB, 92/29/EEB bei 94/33/EB, siekiant 
supaprastinti ir racionalizuoti praktinio įgyvendinimo ataskaitas5,

– atsižvelgdamas į Tarybos direktyvą, kuria įgyvendinamas Europos ligoninių ir sveikatos 
priežiūros įstaigų asociacijos (HOSPEEM) ir Europos viešųjų paslaugų profesinių 
sąjungų federacijos (EPSU) Bendrasis susitarimas dėl su(si)žeidimų aštriais 

                                               
1 OL C 303, 2007 12 14, p. 1.
2 OL L 354, 2008 12 31, p. 70.
3 OL L 183, 1989 6 29, p. 1.
4 OL L 299, 2003 11 18, p. 9.
5 OL L 165, 2007 6 27, p. 21.
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instrumentais prevencijos ligoninių ir sveikatos priežiūros sektoriuje1,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „ 2007-2012 m. Bendrijos darbuotojų sveikatos 
ir saugos strategija: gerinti darbo kokybę ir našumą, COM(2007)0062,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Atnaujinta socialinė darbotvarkė: galimybės, 
prieinamumas ir solidarumas Europoje XXI amžiuje“, COM(2008) 0412,

– atsižvelgdamas į Komisijos pranešimą dėl socialinių partnerių patvirtinto bendrojo 
susitarimo dėl streso darbe įgyvendinimo COM(2011)0241,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. vasario 24 d. rezoliuciją dėl sveikatos ir saugos darbe 
skatinimo2,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. liepos 6 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai 
dėl Europos Sąjungos sveikatos apsaugos sistemos darbuotojų apsaugos nuo adatos 
dūrio sužeidimų sukeltų kraujo infekcijų3,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. gegužės 23 d. rezoliuciją dėl deramo darbo visiems 
skatinimo4,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl 2007–2012 m. Bendrijos 
darbuotojų sveikatos ir saugos strategijos5,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. kovo 26 d. rezoliuciją dėl įmonių socialinės atsakomybės 
tarptautinės prekybos susitarimuose6,

– atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 24d. Europos Komisijos tarnybų darbo dokumentą 
„2007–2012 m. Bendrijos darbuotojų sveikatos ir saugos strategijos vidurio laikotarpio 
peržiūra“ (SEC(2011)0547),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A7-0000/2011),

Vidurio laikotarpio strategijos peržiūra

A. kadangi teisė į sveikatą yra pagrindinė teisė ir kadangi visi darbuotojai turi teisines 
garantijas turėti tokias darbo sąlygas, kurios saugotų? jų sveikatą, saugumą ir orumą,

B. kadangi tinkama darbuotojų prevencija skatina gerovę, darbo kokybę ir našumą; 
kadangi įmonių ir socialinės apsaugos sistemų išlaidos dėl nelaimingų atsitikimų darbe 

                                               
1 OL L 134, 2010 6 1, p. 66.
2 OL C 304E, 2005 12 1, p. 400.
3 OL C 303 E, 2006 12 13, p. 754.
4 OL C 102E, 2008 4 24, p. 321.
5 OL C 41E, 2009 2 19, p. 14.
6 OL C 117E, 2010 5 6, p. 176.
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ir profesinių ligų sudaro maždaug 5,9 proc.1 BVP,

C. kadangi darbo perdavimas subrangovams ir laikinosioms agentūroms dažnai reiškia, kad 
jį atliks mažiau kvalifikuoti darbuotojai ir bus ne tokie tamprūs darbo santykiai,

D. kadangi pagal pagrindų direktyvą 89/391/EEB darbdaviai įpareigojami sukurti sisteminę 
prevencijos politiką, kurioje būtų aptarta visų tipų rizika, neatsižvelgiant į darbuotojų 
statusą,

E. kadangi auga lėtinių su darbu susijusių sveikatos problemų (pvz., raumenų ir kaulų, 
skeleto sistemos sutrikimai ir psichosocialinės problemos) poveikis,

F. kadangi vėžys yra pirminė su darbu susijusių mirties atvejų priežastis, po jos seka 
širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo takų ligos, o nelaimingi atsitikimai darbe lemia tik 
labai nedidelį skaičių mirčių2,

G. kadangi 168 tūkstančių Europos piliečių kasmet miršta dėl su darbu susijusių 
nelaimingų atsitikimų ir ligų3,

Vidurio laikotarpio strategijos peržiūra

1. pažymi, kad Europos orientaciniai metmenys dėl profesinės sveikatos ir saugos
automatiškai nesuteikia darbo sąlygų pagerinimo ir kad būtinas tinkamas (įtraukiant 
darbuotojus) teisės aktų įgyvendinimas ir jų taikymo kontrolė; ragina Komisiją veikti 
nedelsiant nustačius pažeidimus;

2. pažymi, kad teisniai reikalavimai ir darbuotojų skundai yra du pagrindiniai veiksniai, 
kurie darbdavius priverčia imtis veiklos4;

3. mano, kad Europos ir nacionaliniu lygmenimis būtina suvienodinti profesinės sveikatos 
ir saugos politikos šakas ir kitas valstybės politikos rūšis: sveikatos, užimtumo, 
pramonės, aplinkosaugos, transporto, švietimo ir energetikos;

4. pabrėžia, kad svarbu visiškai įgyvendinti REACH ir būtinas didesnis tarpusavio ryšys 
tarp REACH ir profesinės sveikatos ir saugos politikos šakų tiek Europoje, tiek ir 
valstybėse narėse;

5. ragina, kad kitoje Europos strategijoje būtų nustatyti labiau išmatuojami tikslai ir 
įpareigojantis kalendorinis planas bei nuolatinis vertinimas; tikisi, kad bus nustatytas 
TDO rekomenduojamas tikslas 10 000 darbuotojų skirti po vieną darbo inspektorių;

6. mano, kad valstybės narės ir įmonės turėtų daugiau investuoti į rizikos prevencijos 
                                               
1 Australijos vyriausybė: Australijos darbuotojų, darbininkų ir bendrijos sužeidimų ir ligų, susijusių su darbu, 
išlaidos. Australijos saugos ir kompensavimo taryba, Australija, 2009 m. kovas, p. 41.
2 Tarptautinė darbo organizacija, 2005, ES 27 šalių duomenys:?
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/wdcongrs17/index.htm.
3 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. Journal of Safety Research 40 (2009) p. 125–139. 
Elsevier B.V.
4 ES ir DSSA parengta Europos studija dėl naujos ir kylančios rizikos, Esener, 2009.
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politiką ir užtikrinti, kad joje dalyvaus darbuotojai; mano, kad šios investicijos 
atsipirktų – pagerėtų darbo našumas ir sumažėtų socialinės saugos išlaidos;

7. apgailestauja dėl nevienodo ES pagrindų susitarimo dėl darbe patiriamo streso taikymo 
ir ragina Komisiją pateikti teisėkūros pasiūlymą dėl streso darbe;

8. mano, kad ES politika dėl cheminės rizikos ir su darbu susijusių vėžinių ligų turėtų būti 
ambicingesnė ir aktyvesnė;

9. pabrėžia, kad plinta nestandartinės darbo formos (laikinasis darbas, sezoninis, ne visą 
darbo dieną, darbas iš namų), kurioms yra būtinas specialus darbuotojų apsaugos 
požiūris; ragina Komisiją sukurti teisines priemones dėl bendrosios ir solidariosios 
įmonių atsakomybės subrangos grandinėse;

10. mano, kad būtina stiprinti ES, TDO ir PSO bendradarbiavimą, siekiant spręsti Europos 
ir trečiųjų šalių darbuotojų, kurie konkuruoja socialiniu požiūriu, problemas;

Statistinių duomenų rinkimas

11. pabrėžia, kad Komisija turėtų sukurti statistines prevencijos vertinimo priemones, 
skirtas ne tik nelaimingiems atsitikimams, bet ir patologijai bei darbuotojų, kurie dirba 
su cheminėmis, fizinėmis ar biologinėmis medžiagomis, skaičiui ir pavojingoms darbo 
organizavimo požiūriu situacijoms nustatyti;

12. reikalauja, kad Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra surinktų nacionalinius 
rodiklius dėl vėžio poveikio ir dar kartą apsvarstytų pažeidžiamų darbuotojų 
informuotumą šiuo klausimu; 

13. pabrėžia duomenų surinkimo sunkumus daugelyje valstybių narių; ragina sustiprinti 
Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros ir Europos gyvenimo ir darbo sąlygų 
gerinimo fondo darbą ir kuo plačiau skleisti informaciją apie jų darbą;

14. pažymi, kad ES sumažėjo nelaimingų atsitikimų darbe skaičius, o tai galėjo sukelti 
sumažėjęs darbo lygis ir besitęsiantis ekonomikos perkėlimas į trečiąsias šalis; tikisi, 
kad Europos ir nacionaliniu lygiais nustatytuose tiksluose ir jų įgyvendinimo 
vertinimuose bus atsižvelgiama į minėtą makroekonominę dimensiją ;

15. atkreipia dėmesį į Komisijos 2009 m. pažangos lentelę , kurioje? atsispindi kiekvienos 
valstybės narės rezultatai; apgailestauja, kad šiems duomenims nėra taikoma jokios 
formos demokratinė kontrolė ir jie pateikiami neprivalomuoju būdu;

16. mano, kad būtina įvertinti ryšį tarp kančios darbe ir darbo organizavimo, o ne visą 
dėmesį skirti statistikos veiksniams ir atskirtų silpnųjų vietų nustatymui;

17. abejoja, ar yra paisoma profesinės sveikatos ir saugos teisių dėl nedeklaruotos veiklos; 
pabrėžia, kad nepriklausomai nuo savo statuso darbuotojai turi teisę į profesinės 
sveikatą ir saugą ir, kad šią teisę būtina veiksmingai užtikrinti teisės aktais;

Prevencijos kultūros skatinimas

18. apgailestauja, kad darbuotojams, darbdaviams, socialiniams partneriams ir net sveikatos 
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tarnyboms trūksta informacijos apie grėsmes; todėl atkreipia dėmesį į teigiamą 
darbuotojų dalyvavimo ir jų atstovavimo poveikį1;

19. mano, kad visiems darbuotojams, taip pat ir valstybinio sektoriaus, turėtų būti taikoma 
rizikos prevencijos tvarka;

20. mano, kad būtina užtikrinti prevencijos tarnybų nepriklausomumą nuo darbdavių; 
apgailestauja, kad kai kuriose valstybėse narėse darbo saugos tarnybos yra pavaldžios 
darbdavių organizacijos, kurios tokiu atveju tampa ir teisėju , ir ginamuoju;

21. primena, kad darbo inspektoriai turi labai svarbų vaidmenį vertinant, kaip įgyvendinami 
galiojantys teisės aktai, pvz., dėl prevencijos; ragina valstybes nares sustiprinti sankcijas 
toms įmonėms, kurios nesilaiko savo įsipareigojimų dėl pagrindinių teisių (darbo 
užmokesčio, profesinės sveikatos ir saugos, įskaitant darbo laiko);

22. yra įsitikinęs, kad be rizikos vertinimo nėra įmanoma tinkamai apsaugoti darbuotojų; 
mano, kad svarbu padėti MVĮ įdiegti rizikos prevencijos politiką; pabrėžia nesudėtingų, 
nemokamų ir tikslingų iniciatyvų (pvz., OiRA2) teigiamą poveikį;

23. yra susirūpinęs dėl subrangos poveikio, pavyzdžiui, civiliniuose ir kariniuose 
atominiuose padaliniuose, nes kiekvienas darbdavys yra linkęs apsiriboti prevencijos 
taikymu tik savo darbuotojams; ragina Komisiją parengti teisės aktus subrangos 
klausimu;

24. ragina Komisiją pasiūlyti direktyvą3, kuria būtų apsaugomi asmenys, kurie įmonėse 
teisėtai atkreipia dėmesį ir tiria nepripažintas rizikos formas;

Pažeidžiami darbuotojai ir specifinė rizika

25. pabrėžia, kad į didžiausios rizikos kategoriją patenka: migrantai4, jaunimas, senjorai, 
moterys, auginančios vaikus, neįgalieji ir nekvalifikuoti darbuotojai;

26. apgailestauja, kad trūksta iniciatyvų dėl savarankiškai dirbančių asmenų, laikinųjų
darbuotojų, namuose dirbančių darbininkų bei darbuotojų, turinčių trumpalaikes darbo 
sutartis, nes jiems taip pat turėtų būti taikomos profesinės sveikatos ir saugos teisės;

27. yra susirūpinęs dėl darbo sąlygų atominiame sektoriuje, nes čia dirba daug 
komandiruotų darbuotojų, įdarbinimo agentūrų ir subrangovų darbuotojų, kurie yra 
nepakankamai informuoti apie savo teises; atkreipia dėmesį į šių darbuotojų riziką, 
kurią sąlygoja žemas socialinės apsaugos lygis;

28. ragina atlikti tyrimus dėl galimos rizikos, kurią darbo vietoje gali sukelti 
nanotechnologijos;

                                               
1 Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra , Esner tyrimas; Eurofund, Conditions de travail et dialogue 
social, 2009.
2 Internetinis interaktyvus rizikos vertinimas, kurį sukūrė Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra .
3 Pagal JAV 1989 m. Informatorių apsaugos akto pavyzdį.
4 Eurofound, Darbuotojų migrantų užimtumas ir darbo sąlygos , 2007.
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29. mano, kad padidėjusį ligų ir nelaimingų atsitikimų darbe skaičių sukelia du pagrindiniai 
veiksniai: ypatingai ilgos darbo valandos ir nepakankami poilsio laikotarpiai; tikisi, kad 
išimtys, numatytos direktyvoje 2003/88/EB, bus panaikintos; pabrėžia, kad jos 
pažeidžia pagrindinius profesinės sveikatos ir saugos principus;

30. yra susirūpinęs dėl augančio priverstinio darbo nevisą darbo dieną, nereguliariais 
laikotarpiais ir dėl naktinio darbo; ragina įvertinti darbo namuose ir darbo keliose darbo 
vietose riziką dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo suderinimo; Tikisi, kad 
būsimas teisėkūros pasiūlymas1 dėl raumenų ir griaučių sistemos sutrikimų bus 
taikomas visiems darbuotojams;

32. dar kartą reikalauja, kad rekomendacija 2003/670 dėl Europos profesinių ligų sąrašo 
būtų performuota į direktyvą;

33. yra susirūpinęs dėl didėjančio vėžinių susirgimų, susijusių su profesine veikla, 
skaičiaus2; apgailestauja, kad vis dar daug darbuotojų susiduria su asbesto grėsme3;

34. ragina Komisiją ir valstybes nares paspartinti REACH įgyvendinimą ir ypač pakeisti 
didžiausią grėsmę keliančias chemines medžiagas; 

35. ragina Europos Komisiją iki 2012 m. pabaigos pateikti pasiūlymą dėl direktyvos 
2004/37 dėl kancerogeninių ir mutageninių medžiagų peržiūros, siekiant praplėsti jos 
taikymo sritį ir pagal panašią REACH ypač pavojingų medžiagų analogiją įtraukti 
toksiškas reprodukcijai medžiagas ir sustiprinti pakeitimo principo taikymą; ragina tai 
susieti su reprodukcine sveikata;

36. mano, kad Europos lygmeniu dėl daugelio kancerogeninių medžiagų poveikio ribines 
vertes būtina nustatyti pagal poveikį sveikatai, o ne pagal techninių galimybių 
vertinimą;

37. įpareigoja Pirmininką perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
parlamentams ir vyriausybėms.

                                               
1 Numatyta Komisijos 2011 m. darbo programoje.
2 Nordic Occupational Cancer Project (NOCCA).
3 Comité des hauts responsables de l’inspection du travail (CHRIT), 2006.
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AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

I. Geriau įgyvendinti ES teisės aktus

1989 m. pagrindų direktyvoje ir kitose direktyvose (taip pat REACH) dėl specifinių grėsmių 
ar sektorių yra išsamiai išdėstytas visas acquis communautaire, susijęs su profesine sveikata ir 
sauga. Šie teisėkūros aktai suteikia galimybę įgyvendinti Europos sutartis ir Pagrindinių teisių 
chartiją profesinės sveiktos srityje ir užtikrina pagrindinę teisę į sveikatos apsaugą.

Tačiau strategijoje nurodoma, kad to nepakanka. Šiuos teisės aktus būtina pritaikyti prie naujų 
grėsmių, pavyzdžiui, psichosocialinių grėsmių. 2007-2012 m. Bendrijos darbuotojų sveikatos 
ir saugos strategijoje ir daugelyje valstybių narių šios psichosocialinės grėsmės nėra 
pakankamai aptartos. Tačiau šiuo metu jos sukelia didžiausią grėsmę profesinei sveikatai. 
Dažniausiai įmonės psichosocialines grėsmės sprendžia suteikdamos mokymus, tačiau visų 
pirma ir labiausiai darbuotojai nukenčia dėl darbo organizavimo ir valdymo stiliaus. Todėl šį 
ryšį tarp nepasitenkinimo darbu ir darbo organizavimo būtina giliau išnagrinėti, jei norime 
surasti ilgalaikius sprendimus dėl psichosocialinių grėsmių.

Kur tinkama, būtina paspartinti Europos lygmens harmonizaciją. Tačiau teisės aktais negali 
visko pasiekti. Valstybės narės, įgyvendindamos minėtus teisės aktus, privalo išsamiai 
įgyvendinti pagrindų direktyvą ir sektorines direktyvas. Vykdant profesinės sveikatos ir 
saugos teisės aktų įgyvendinimo patikrą, svarbus vaidmuo yra suteikiamas darbo 
inspekcijoms, kurių darbas yra ypač svarbus vykdant rizikos prevenciją ir kontrolę. 
Inspektorių darbas taip pat yra svarbus, nes įmonėse jie pagerina dalijimąsi informaciją ir 
patirtimi. Valstybės narės turi stiprinti savo darbo inspekcijų personalą ir išteklius ir siekti 
įgyvendinti TDO nustatytą tikslą: 10 000 darbuotojų skirti po vieną inspektorių. Šis tikslas 
buvo įtrauktas į EP G. Wilmott pranešimą dėl 2007–2012 m. Bendrijos darbuotojų sveikatos 
ir saugos strategijos. Komisija taip pat turi svarbų vaidmenį, nes ji valstybėms narėms gali 
pradėti pažeidimų procedūrą. Be to, svarbu, kad visi susiję dalyviai, t. y. darbuotojai ir visi 
kiti darbo vietos dalyviai, turi turėti galimybę dalyvauti rizikos nustatymo ir prevencijos 
procese.

Taip pat svarbu paminėti vertingą informatorių darbą, nes jie teisėtai įmonėse atkreipia 
dėmesį į nepripažintą riziką. Informatorius būtina apsaugoti, kaip tai yra daroma įvairiose 
Europos valstybėse ir visame pasaulyje. Jungtinėse Karalystėje nuo 1998 m. informatorius 
saugo Viešojo intereso atskleidimo įstatymas. JAV informatorių apsauga priklauso nuo 
informatoriaus statuso ir atskleidžiamos informacijos pobūdžio ir jų apsauga yra 
reglamentuojama 1989 m. Informatorių apsaugos akte.

Pranešėjas mano, kad siekiant pagerinti profesinę sveikatą ir saugą, sudaroma visiems 
naudinga situacija. Profesinės sveikatos politikos skatinimas ir įgyvendinimas suteikia 
teigiamų rezultatų keturiose srityse: ekonomikos, socialinėje, personalo ir įmonių įvaizdžio 
stityse.

II. Visus darbuotojus įtraukti į prevencijos politiką
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Visų pirma būtina apibrėžti darbuotojų, kurie patiria riziką, kategorijas, ir taip pat 
darbuotojus, kurie nėra įtraukti, siekiant nustatyti tinkamus sprendimus. Būtina imtis veiksmų 
ir užtikrinti, kad visiems darbuotojams būtų taikoma prevencijos politika ir jie galėtų 
veiksmingai pasinaudoti jų pagrindine teise į sveikatos apsaugą.

Visų pirma yra darbuotojų, kurie patiria riziką, grupės: SVĮ darbuotojai, darbuotojai, 
dirbantys ypač pavojinguose sektoriuose (pvz., statybose), neįgalūs darbuotojai ir moterys. 
Moterys sudaro didžiausią neturtingų darbuotojų dalį, nes joms siūlomas nepageidaujamas 
darbas ne visą darbo dieną, darbas dviem ar trim pamainomis per dieną ir neapsaugotos 
sutartys, ypač tokiuose sektoriuose, kaip: didžiuosiuose prekybos centruose, valymo, 
individualių paslaugų ir senelių namuose.

MVĮ darbuotojų apsauga taip kelia iššūkių, nes šioje srityje dar galima daug nuveikti. Viena iš 
tokių sričių galėtų būti MVĮ profesinės sveikatos ir saugos rizikos įvertinimo procedūrų 
supaprastinimas. Čia būtų galima pasinaudoti programine įranga, kurią pateikė Europos 
saugos ir sveikatos darbe agentūra ir OiRA. Esener atliktas tyrimas nustatė, kad darbdaviams 
vis dar nepakanka informacijos ir išteklių ir, kad vien tik dėl teisinių įsipareigojimų jie taiko 
prevencijos priemones.

Antra, esama tokių grupių, kurioms taip pat nėra taikoma prevencijos politika, nes šios grupės 
nustumtos už prevencijos sferos ribų: subrangos darbuotojai, nedeklaruoti darbuotojai, namų 
darbuotojai, fiktyvūs savarankiškai dirbantys ir kt. Europos darbo rinkoje populiarėja darbų 
perdavimas: subrangos grandinės, darbuotojų komandiravimas, laikinosios sutartys ir kt. 
Laikinąsias sutartis tam tikrais atvejais pasirenka patys darbuotojai, tačiau dažnai jos yra 
primetamos. Tačiau visai šiais minėtais atvejai turima informacijos ir mokymų dėl rizikos 
sunkumų. Tokiu pavyzdžiu galėtų būti atominis sektorius.

Turint omenyje galimą ypač pražūtingą žmoniškosios klaidos poveikį tvarkant radioaktyvias 
atliekas ir panaudotą kurą, ypač svarbu šio sektoriaus darbuotojams taikyti griežtus mokymo, 
saugos darbe ir patikros standartus. Rengiant ir įgyvendinat saugos procedūras būtina 
konsultuotis ir į šį darbą įtraukti darbuotojus arba jų atstovus. Vietose, kuriose saugomos 
pavojingos atliekos, darbuotojai būti gauti tęstinį mokymą; taip pat ir darbuotojai, kurie 
transportuoja šias medžiagas. Tai reiškia, kad mokymai turi būti rengiami ne tik techniniam 
personalui, bet ir visiems darbuotojams, nepriklausomai nuo jų sutarties ilgio ar vaidmens.

III. Imtis visų priemonių dėl cheminės ir biologinės rizikos

Cheminės ir biologinės grėsmės yra sudėtingos ir nors vis dar nėra pakankamai duomenų, 
tačiau nėra jokių abejonių, kad jos sukelia ypač neigiamą poveikį darbuotojams. Būtina 
nedelsiant reaguoti dėl asbesto, silicio dioksido ir kitų kancerogeninių medžiagų. Medžiagos, 
kuriomis būtų galima pakeisti minėtus kancerogenus, turi būti nustatytos ir įvertintos, o toms 
medžiagoms, kurių negalima pakeisti, būtina parengti kontrolės procedūras. REACH suteiktas 
ypač svarbus vaidmuo taikant vėžio ir kitų lėtinių, su darbu susijusių, ligų prevenciją. Būtina 
atnaujinti REACH nuostatas ir jas išsamiai įgyvendinti. Ypatingą dėmesį būtina skirti 
vaisingo amžiaus moterims, dėl minėtų medžiagų poveikio vaisiui.


