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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas stratēģijas drošībai un veselības aizsardzībai darbā laikposmam no 2007.
līdz 2012. gadam termiņa vidusposma pārskatīšanu
(2011/2147(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā preambulu un 3. pantu un
6. pantu,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 3., 6., 9., 20., 151., 
152., 153., 154., 156., 159. un 168. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un jo īpaši tās 1., 3., 27., 31., 32. un 
33. pantu1,

– ņemot vērā 1996. gada 3. maija Eiropas Sociālo hartu un jo īpaši tās I sadaļu un II 
sadaļas 3. pantu,

– ņemot vērā 1944. gada 10. maija Filadelfijas deklarāciju par Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) mērķiem un uzdevumiem,

– ņemot vērā SDO konvencijas un ieteikumus saistībā ar veselības aizsardzību un drošību 
darbā,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1338/2008 attiecībā uz Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības 
aizsardzību un drošību darbā2,

– ņemot vērā Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīvu 89/391/EEK par pasākumiem, kas 
ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā 
(pamatdirektīva), un tās atsevišķās direktīvas3,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra 
Direktīvu 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem4,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Direktīvu 
2007/30/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 89/391/EEK, tās atsevišķās direktīvas, 
kā arī Padomes Direktīvas 83/477/EEK, 91/383/EEK, 92/29/EEK un 94/33/EK, lai 
vienkāršotu un racionalizētu ziņojumus par praktisko īstenošanu5,

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 10. maija Direktīvu 2010/32/ES, ar ko īsteno 
HOSPEEM un EPSU noslēgto Pamatnolīgumu par asu instrumentu radītu ievainojumu 

                                               
1 OV C 303, 14.12.2007., 1. lpp.
2 OV L 354, 31.12.2008., 70. lpp.
3 OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.
4 OV L 299, 18.11.2003., 9. lpp.
5 OV L 165, 27.6.2007., 21. lpp.
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novēršanu slimnīcu un veselības aprūpes nozarē1,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Darba kvalitātes un produktivitātes uzlabošana: 
Kopienas stratēģija par drošību un veselības aizsardzību darbā 2007.–2012. gadam” 
(COM(2007) 0062),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Atjauninātā sociālā programma: XXI gadsimta 
Eiropas iespējas, pieejamība un solidaritāte” (COM(2008) 0412),

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu par sociālo partneru pieņemtā Pamatnolīguma par 
stresu darbā īstenošanu (COM(2011) 0241),

– ņemot vērā savu 2005. gada 24. februāra rezolūciju par veselības aizsardzības un 
drošības veicināšanu darba vietās2,

– ņemot vērā savu 2006. gada 6. jūlija rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par Eiropas 
veselības aprūpes darbinieku aizsardzību pret asins saindēšanos no injekciju adatu 
ievainojumiem3,

– ņemot vērā savu 2007. gada 23. maija rezolūciju par pienācīgas kvalitātes 
nodarbinātības veicināšanu visiem4,

– ņemot vērā savu 2008. gada 15. janvāra rezolūciju par Kopienas stratēģiju veselības 
aizsardzībai un drošībai darbā 2007.–2012. gadam5,

– ņemot vērā savu 2009. gada 26. marta rezolūciju par apakšlīgumus slēdzošo uzņēmumu 
sociālo atbildību ražošanas ķēdēs6,

– ņemot vērā Eiropas Komisijas dienestu 2011. gada 24. aprīļa darba dokumentu „Eiropas 
stratēģijas drošībai un veselības aizsardzībai darbā 2007.–2012. gadam termiņa 
vidusposma pārskatīšana” (SEC(2011) 0547),

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A7–0000/2011),

A. tā kā tiesības uz veselības aizsardzību ir pamattiesības un tiesību akti ikvienam darba 
ņēmējam garantē veselībai nekaitīgus, drošus un cilvēka cieņai atbilstošus darba 
apstākļus;

B. tā kā atbilstoša darba ņēmēju profilakse sekmē labklājību, darba kvalitāti un ražīgumu; 
tā kā uzņēmumiem un sociālā nodrošinājuma sistēmām radītās ar arodslimībām un 

                                               
1 OV L 134, 1.6.2010., 66. lpp.
2 OV C 304E, 1.12.2005., 400. lpp.
3 OV C 303E, 13.12.2006., 754. lpp.
4 OV C 102E, 24.4.2008., 321. lpp.
5 OV C 41E, 19.2.2009., 14. lpp.
6 OV C 117E, 6.5.2010., 176. lpp.
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nelaimes gadījumiem darba vietā saistītās izmaksas tiek lēstas 5,9 %1 apmērā no IKP;

C. tā kā darba deleģēšana ārpakalpojumu sniedzējiem, slēdzot apakšlīgumus un izmantojot 
pagaidu darba aģentūras darbu, nereti nozīmē mazāk kvalificētu darbaspēku un 
attālinātas darba attiecības;

D. tā kā Pamatdirektīva 89/391/EEK nosaka darba devēju atbildību sistemātiskas 
profilakses politikas izveidē un attiecas uz visiem riskiem neatkarīgi no darba ņēmēja 
statusa;

E. tā kā arvien palielinās ietekme, ko rada ar darbu saistītas hroniskas veselības problēmas, 
piemēram, muskuļu un skeleta sistēmas traucējumi (MST), un psihosociālie riski;

F. tā kā vēža slimības ir galvenais ar darbu saistīto nāves gadījumu cēlonis, kam seko sirds 
un asinsvadu un elpošanas ceļu slimības, savukārt, nelaimes gadījumi darba vietā ir 
cēlonis tikai nelielai daļai nāves gadījumu2;

G. tā kā 168 000 Eiropas pilsoņu katru gadu mirst no nelaimes gadījumiem darba vietā vai 
arodslimībām3;

Stratēģijas termiņa vidusposma novērtējums

1. atgādina, ka Eiropas pamatprincipu kopums attiecībā uz darba drošību un veselības 
aizsardzību (DDVA) automātiski neuzlabo darba apstākļus — izšķirīga nozīme ir 
pareizai īstenošanai, jo īpaši, piedaloties darba ņēmējiem, un tiesību aktu piemērošanas 
kontrolei; aicina Komisiju ātri reaģēt uz konstatētiem pārkāpumiem;

2. atgādina, ka juridiskās saistības un darba ņēmēju prasības ir divi galvenie faktori, kas 
rosina darba devējus rīkoties4;

3. uzskata, ka gan Eiropas Savienības, gan valstu līmenī DDVA politika jāsaskaņo ar 
citām sabiedriskās politikas jomām: veselības aizsardzību, nodarbinātību, rūpniecību, 
vidi, transportu, izglītību un enerģiju;

4. uzsver REACH regulas pilnīgas īstenošanas nozīmīgumu un vajadzību panākt lielāku 
sinerģiju REACH un DDVA politikas starpā gan Eiropas Savienības, gan dalībvalstu 
līmenī;

5. prasa, lai nākamā Eiropas stratēģija noteiktu vairāk izmērāmu mērķu, kam pievienoti 
saistoši īstenošanas grafiki un kas pakļauti periodiskai novērtēšanai; vēlas, lai kļūtu 
saistošs mērķis nodrošināt vienu darba inspektoru uz 10 000 darbinieku, kā to ieteica 

                                               
1 Australian Government: 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 lpp. 
2009. gada marts
2 Starptautiskā Darba organizācija, 2005, aplēses Eiropas Savienībās 27 dalībvalstīs; 
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) 125–139. 
Elsevier B.V.
4 EU-OSHA, pētījums „Eiropas uzņēmumu apsekojums par jauniem un nākotnes riska veidiem” (Esener), 2009.
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SDO;

6. uzskata, ka dalībvalstīm un uzņēmumiem vairāk jāiegulda risku profilakses politikā un 
jānodrošina darba ņēmēju līdzdalība; uzskata, ka ieguldījumu atdevi sniedz darba 
ražīguma palielināšanās un sociālo izdevumu samazināšanās;

7. pauž nožēlu par Pamatnolīguma par stresu darbā nevienlīdzīgu īstenošanu Eiropas 
Savienībā un aicina Komisiju nākt klajā ar priekšlikumu tiesību aktam par stresu darbā;

8. uzskata, ka Eiropas politikai attiecībā uz ķīmisko vielu radīto apdraudējumu un ar darbu 
saistītu vēža slimību profilaksi jābūt vērienīgākai un reaģētspējīgākai;

9. uzsver nestandarta nodarbinātības veidu (pagaidu, sezonas, nepilna laika darba, 
tāldarba) izplatību, kam nepieciešama īpaša pieeja, lai aizsargātu darba ņēmējus; prasa 
Komisijai sagatavot tiesību instrumentu par apakšlīgumu slēgšanas ķēdēs ietverto 
uzņēmumu solidāro atbildību;

10. uzskata, ka nepieciešams nostiprināt ES, SDO un PVO savstarpējo sadarbību, lai rastu 
risinājumus attiecībā uz sociālo konkurenci ES un trešo valstu darba ņēmēju starpā;

Statistikas datu vākšana

11. uzsver, ka Komisijai jārod statistikas līdzekļi profilakses novērtēšanai ne tikai, ņemot 
vērā nelaimes gadījumus, bet arī patoloģijas un to darba ņēmēju proporciju, kuri ir 
pakļauti ķīmiskiem, fiziskiem vai bioloģiskiem faktoriem un bīstamām situācijām no 
darba organizācijas viedokļa;

12. aicina Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) 
pārraudzīt valstu rādītājus vēža apdraudējuma jomā un izvērtēt informāciju par īpaši 
neaizsargātu darbinieku pakļaušanu riskiem;

13. uzsver grūtības ievākt datus vairākās dalībvalstīs; prasa, lai aģentūru EU-OSHA un 
Eurofound (Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds) pasākumi tiktu 
nostiprināti un plaši izplatīti;

14. konstatē nelaimes gadījumu darba vietā skaita samazināšanos ES, kas, iespējams, 
izskaidrojams ar samazināto nodarbinātības līmeni un pastāvīgo pāreju uz pakalpojumu 
ekonomiku; vēlas, lai ES un valstu līmenī noteiktajos mērķos un to īstenošanas 
novērtēšanā vairāk ņemtu vērā šo makroekonomikas dimensiju;

15. ņem vērā Komisijas projekta „Scoreboard 2009” rezultātus, kas parāda dalībvalstu 
rādītājus; pauž nožēlu, ka dati netiek demokrātiski pārraudzīti un tos sniedz tikai 
fakultatīvi;

16. uzskata, ka ir jāpēta saikne starp ciešanām darbā un darba organizāciju, nevis 
jāpievēršas statistikas elementiem vai personīgo vājo punktu analīzei;

17. pauž šaubas par tiesību uz DDVA ievērošanu nedeklarētas darbības gadījumā; uzsver, 
ka DDVA ir tiesības, kas nav atkarīgas no darba ņēmēja statusa, un šīm tiesībām ir jābūt 
faktiski noteiktām tiesību aktos;
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Profilakses kultūras veicināšana

18. pauž nožēlu par to, ka darba ņēmējiem, darba devējiem, sociālajiem partneriem vai pat 
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem trūkst informācijas par riskiem; atgādina 
par labvēlīgo nozīmi, kāda šajā sakarā ir darba ņēmēju līdzdalībai un pārstāvībai1;

19. uzskata, ka risku profilakses noteikumam jāattiecas uz visiem darba ņēmējiem, tostarp 
publiskajā sektorā strādājošajiem;

20. uzskata, ka jānodrošina profilakses dienestu neatkarība no darba devējiem; pauž nožēlu, 
ka atsevišķās dalībvalstīs arodveselības pakalpojumi joprojām tiek uzticēti darba devēju 
asociācijām, kas vienlaikus ir „tiesneši un lietas dalībnieki”;

21. atgādina, ka darba inspekcijai ir būtiska loma spēkā esošo tiesību aktu īstenošanas 
pārbaudē un tādējādi arī attiecībā uz profilaksi; aicina dalībvalstis pastiprināt sankcijas 
pret uzņēmumiem, kas neievēro savas saistības pamattiesību jomā (atalgojums, DDVA, 
tostarp darba laika ilgums);

22. pauž pārliecību, ka, nenovērtējot riskus, nevar pienācīgi aizsargāt darba ņēmējus; 
uzskata, ka ir svarīgi palīdzēt MVU ieviest savu risku profilakses politiku; uzsver 
vienkāršo, bezmaksas un mērķtiecīgo iniciatīvu, piemēram, OiRA2, pozitīvo nozīmi;

23. pauž bažas par ietekmi, kāda ir apakšlīgumu slēgšanai, piemēram, civilo un militāro 
kodoliekārtu jomā, jo darba devēji nereti ierobežo profilakses pasākumus attiecībā uz 
saviem darbiniekiem; aicina Komisiju nākt klajā ar priekšlikumu tiesību aktam saistībā 
ar apakšlīgumiem;

24. aicina Komisiju izvirzīt priekšlikumu direktīvai3, kas aizsargātu personas, kas likumīgi 
ziņo par uzņēmumā neatzītiem riskiem;

Neaizsargātie darba ņēmēji un īpaši riski

25. uzsver, ka migranti4, jaunieši, vecāka gadagājuma cilvēki, sievietes reproduktīvā 
vecumā, personas ar invaliditāti, mazāk kvalificēti darba ņēmēji ir iedzīvotāju grupas, 
kas jo īpaši pakļautas riskam5;

26. pauž nožēlu par tādu inciatīvu trūkumu, kuru mērķis ir risināt pašnodarbinātu personu, 
pagaidu darbinieku, mājsaimniecības pakalpojumu jomā nodarbinātu personu vai darba 
ņēmēju ar īslaicīgu darba līgumu situāciju, jo arī viņiem ir tiesības uz DDVA 
ievērošanu;

27. pauž bažas par darba apstākļiem kodoldarbību nozarē, kurā strādā darbā norīkoti darba 
ņēmēji, pagaidu darba aģentūru darbinieki un apakšuzņēmēji, kas ir maz informēti par 

                                               
1 EU-OSHA, Esener pētījums; Eurofund, Darba apstākļi un sociālais dialogs, 2009.
2 Online interactive Risk Assessment, ko izstrādāja EU-OSHA.
3 Pamatojoties uz Amerikas Savienoto Valstu 1989. gada Whistleblower Protection Act (Iekö ējo ziņotāju 
aizsardzības aktu).
4 Eurofound, Migrējošo darba ņēmēju nodarbinātība un darba apstākļi, 2007.
5 Milieu pētījums Occupational health and safety risks for the most vulnerable workers, 2011.
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savām tiesībām; atgādina par šādu darbinieku riskiem, kas saistīti ar zemāku sociālās 
aizsardzības līmeni;

28. prasa sagatavot pētījumu par nanotehnoloģiju iespējamā kaitīguma ietekmi darbā;

29. uzskata, ka pārlieku ilgs darba laiks un nepietiekami ilgi atpūtas periodi ir viens no 
galvenajiem iemesliem palielinātam nelaimes gadījumu un slimību skaitam darba vietā; 
prasa no Direktīvas 2003/88/EK svītrot atbrīvojuma noteikumus; uzsver, ka šie 
noteikumi pārkāpj DDVA pamatprincipus;

30. pauž satraukumu par nepilna laika nodarbinātības, kas nav labprātīga izvēle, sadalīta 
darba laika un nakts darba izplatību1; vēlas, lai tiktu novērtēti tāldarba un daudzdarbības 
riski attiecībā uz privātās un profesionālās dzīves saskaņošanu;

31. vēlas, lai turpmākā tiesību akta priekšlikuma2 par muskuļu un skeleta sistēmas 
traucējumiem joma attiektos uz visiem darba ņēmējiem;

32. atkārto aicinājumu aizstāt Ieteikumu Nr. 2003/670 par Eiropas grafiku arodslimību 
novēršanai ar direktīvu;

33. pauž satraukumu par vēža slimību, kas saistītas ar profesionālo darbību, nemainīgo 
skaitu3; pauž nožēlu, ka liels skaits darba ņēmēju joprojām ir pakļauti azbesta radītajam 
apdraudējumam4;

34. prasa Komisijai un dalībvalstīm paātrināt REACH īstenošanu un jo īpaši to ķīmisko 
vielu aizstāšanu, kas rada vislielāko risku;

35. prasa Eiropas Komisijai iesniegt priekšlikumu par Direktīvas 2004/37/EK par 
kancerogēnām vai mutagēnām vielām pārskatīšanu līdz 2012. gada beigām, lai 
paplašinātu tās darbības jomu, iekļaujot tajā vielas ar toksisku ietekmi uz reproduktīvo 
funkciju analoģiski REACH aptvertajām vielām, kas rada lielu risku; vēlas, lai tiktu 
noteikta saikne ar reproduktīvo veselību;

36. uzskata, ka Eiropas Savienības līmenī jānosaka arodiedarbības maksimālās 
robežvērtības lielākajai daļai kancerogēno vielu, pamatojoties uz to iespaidu uz veselību 
un nevis tehniskās iespējamības novērtējumu, kā tas ir pažreiz;

37. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.

                                               
1 Eurofound, European Working Condition Survey (EWCS), 2010; Eurostat, Elastība attiecībā uz sieviešu un 
vīriešu darba laika organizēšanu.
2 Paredzēts Komisijas darba programmā 2011. gadam.
3 Nordic Occupational Cancer Project (NOCCA).
4 Vecāko darba inspektoru komiteja (VDIK), 2006.
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PASKAIDROJUMS

I. Jāuzlabo tiesību aktu īstenošanu

Spēkā ir attiecīgs Kopienas acquis darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) jomā, 
kurš sastāv no 1989. gada pamatdirektīvas un direktīvām attiecībā uz riskiem vai īpašām 
nozarēm, un, protams, arī REACH. Šis tiesību aktu kopums, ar kuru veselības aizsardzības 
darbā jomā īsteno līgumus un Pamattiesību hartu, nodrošina pamattiesību uz veselību 
ievērošanu.

Taču stratēģijā uzsvērts, ka ar to nepietiek. Šie tiesību akti ir jāpilnveido, lai tos pielāgotu 
jauniem riskiem, piemēram, psihosociālajiem riskiem. Kopienas stratēģijā laikposmam no 
2007. līdz 2012. gadam un vairākās dalībvalstīs psihosociālie riski netiek pietiekami risināti. 
Tomēr pašreiz tie ir galvenais arodveselības apdraudējums. Uzņēmumi parasti vēršas pret 
psihosociālajiem riskiem, nodrošinot apmācības, tomēr darba ņēmēji cieš vispirms no 
nepareizas darba organizācijas un vadības stila. Tāpēc padziļināti jāpēta saikne starp ciešanām 
darbā un darba organizāciju, lai rastu ilgtspējīgus risinājumus psihosociālo risku izplatības 
problēmai.

Attiecīgā gadījumā jāturpina Eiropas tiesību aktu saskaņošana. Taču ar pašiem tiesību aktiem 
vien nepietiek. Ir vajadzīgs, lai dalībvalstis, īstenojot šos tiesību aktus, pilnībā ievērotu 
pamatdirektīvas un nozaru direktīvu burtu un garu. Tiesību aktu DDVA jomā pareiza 
īstenošana paredz īpašas lomas noteikšanu darba inspekcijām risku profilakses un 
pārraudzības jomā. Inspekcijām ir pozitīva nozīme arī, lai uzlabotu informēšanu un 
kompetenci uzņēmumos. Dalībvalstīm jāstiprina tajās esošo darba inspekciju personāls un 
resursi, lai sasniegtu mērķi nodrošināt vienu darba inspektoru uz 10 000 darba ņēmēju, kā to 
ieteikusi Starptautiskā Darba organizācija. Šis mērķis bija jau minēts Eiropas Parlamenta 
deputātes Glenis Willmott ziņojumā par Kopienas stratēģiju 2007.–2012. gadam. Turklāt arī 
Komisijai ir liela nozīme, tā var uzsākt pārkāpuma procedūras pret dalībvalstīm. Kā arī ir 
jānodrošina iespēja visiem tieši ieinteresētajiem dalībniekiem, proti, darba ņēmējiem un visām 
personām darba vietā, piedalīties risku noteikšanas un profilakses procesos.

Visbeidzot, jāmin personu, ko dēvē par „iekšējiem ziņotājiem”, pozitīvā loma un kuri 
likumīgi ziņo par uzņēmumā neatzītiem riskiem. Ziņošanas process ir jāaizsargā, kā tas tiek 
darīts atsevišķās Eiropas un pasaules valstīs. Apvienotajā Karalistē Public Interest Disclosure 
Act (akts par informācijas atklāšanu publiskās interesēs) jau kopš 1998. gada aizsargā iekšējos 
ziņotājus (whistleblowers) pret atlaišanu no darba un ietekmēšanas. Amerikas Savienotajās 
Valstīs iekšējo ziņotāju aizsardzību paredz 1989. gada Whistleblower Protection Act (Iekšējo 
ziņotāju aizsardzības akts), un tā galvenokārt ir atkarīga no apsūdzības temata un apsūdzētāja 
tiesiskā statusa.

Jāprecizē, ka, pēc referentes domām, no pasākumiem DDVA uzlabošanas jomā labumu gūs 
visas iesaistītās puses.  Veselības aizsardzības darbā veicināšanas politikas un prakses 
īstenošana dod pozitīvus rezultātus četrās jomās: ekonomikas, sociālo un personīgo guvumu 
jomā un uzņēmuma tēla līmenī.
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II. Profilakses politika jāattiecina uz visiem darba ņēmējiem

Vispirms, ir svarīgi noteikt riskam pakļauto darba ņēmēju grupas, kā arī politikas jomā 
neiekļautos darba ņēmējus, lai izstrādātu atbilstīgus risinājumus. Jānodrošina, lai profilakses 
politika attiektos uz visiem darba ņēmējiem un faktiski tiktu ievērotas viņu pamattiesības uz 
veselību.

Pirmkārt, pastāv vairākas riskam pakļauto darba ņēmēju grupas: MVU darbinieki, īpaši 
bīstamās nozarēs, piemēram, būvniecībā, stādājošie, darba ņēmēji ar invaliditāti, sievietes. 
Nabadzīgo darba ņēmēju vidū visvairāk ir sieviešu, un tikai tāpēc, ka viņām tiek piedāvāts 
nepilna laika darbs, kas nav izvēlēts labprātīgi, darbalaiks, kas ik dienu sadalīts 2 vai 3 
laikposmos, un nedroši darba līgumi, it īpaši lielos mazumtirdzniecības uzņēmumos, tīrīšanas 
un uzkopšanas, aprūpes sniegšanas pakalpojumu nozarē un veco ļaužu pansionātos.

Darba ņēmēju aizsardzība MVU ir cita problēma, jo šajā jomā vajadzīgi plaši uzlabojumi. 
Viens no uzlabojumu paņēmieniem ir risku novērtēšanas procedūras vienkāršošana MVU. 
Šeit nozīme ir EU-OSHA sniegtajai datorprogrammai OiRA. Savukārt, saskaņā ar Eiropas 
apsekojuma Esener datiem darba devēji atzīst, ka viņi ir pirmie, kam trūkst informācijas un 
resursu, no vienas puses, un, no otras puses, tieši juridiskās saistības galvenokārt mudina 
viņus veikt profilakses pasākumus.

Otrkārt, pastāv iedzīvotāju grupas, kuras profilakses politika neaptver, jo tās ir nošķirtas no 
profilakses sfēras: uz apakšlīgumu pamata nodarbinātie, nereģistrētie darba ņēmēji, 
mājsaimniecības pakalpojumu jomā nodarbinātās personas, viltus pašnodarbinātie, darba 
ņēmēji, kuri ir nestabilās darba attiecībās u. c. Konstatējams, ka ES darba tirgū ir izplatīta 
ārpakalpojumu izmantošana: apakšlīgumu plaša slēgšana, darba ņēmēju norīkošana darbā, 
pagaidu darba līgumu slēgšana u. c. Piemēram, pagaidu līgumu vidū vienmēr ir daļa līgumu, 
kas atbilst personas brīvai izvēlei, un daļa — prasībām, kas personai uzliktas. Taču jebkurā 
gadījumā pastāv problēma saistībā ar informēšanu un apmācībām par riskiem. Kodolnozares 
piemērs ir pamācošs.

Ņemot vērā iespējamās katastrofālās sekas, kādas var būt cilvēku kļūdām radioaktīvo 
atkritumu un izlietotās degvielas apsaimniekošanā, ir būtiski svarīgi noteikt stingrākus 
apmācības, darbavietas drošības un neatkarīgas inspekcijas standartus. Jākonsultējas ar 
pašiem darba ņēmējiem vai viņu pārstāvjiem, un viņi jāiesaista drošības procedūru izveidē un 
īstenošanā. Nepārtraukta apmācība jānodrošina visiem darba ņēmējiem, kuri strādā objektos, 
kur tiek glabāts kaitīgs materiāls, un tiem, kuri ir iesaistīti šāda materiāla transportēšanā: tas 
neattiecas tikai uz tehniskajiem darbiniekiem, bet gan uz visiem darba ņemējiem neatkarīgi no 
viņu darba līguma ilguma vai viņu lomas objektā.

III. Jāaprēķina ķīmiskie un bioloģiskie riski

Ķīmiskie un bioloģiskie riski ir sarežģīti, un dati joprojām ir nepietiekami, taču nav nekādu 
šaubu par šo risku negatīvo ietekmi uz darba ņēmējiem. Jāveic steidzami pasākumi attiecībā 
uz azbestu, silīcija dioksīdu un citām labi zināmām kancerogēnām vielām. Jāizvērtē un 
jānosaka produkti, ar kuriem varētu aizstāt kancerogēnās vielas, un jāizstrādā kontroles 
procedūras tām vielām, kas nav aizstājamas. REACH ir ļoti īpaša loma vēža slimību un citu 
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hronisku arodslimību profilaksē: tās noteikumi ir jāatjaunina un jāīsteno pilnībā. Visbeidzot, 
īpaša uzmanība jāpievērš sievietēm reproduktīvā vecumā sakarā ar risku ietekmi uz embriju.


