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ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega rakendatakse Euroopa haiglate 
ja tervishoiu valdkonna tööandjate ühenduse (HOSPEEM) ja Euroopa avaliku sektori 
töötajate ametiühingu (EPSU) sõlmitud raamkokkulepet teravate instrumentide 
põhjustatud vigastuste ärahoidmise kohta haigla- ja tervishoiusektoris 
(KOM(2009)0577)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu nõukogu direktiiv, millega rakendatakse 
Euroopa haiglate ja tervishoiu valdkonna tööandjate ühenduse (HOSPEEM) ja Euroopa 
avaliku sektori töötajate ametiühingu (EPSU) sõlmitud raamkokkulepet teravate 
instrumentide põhjustatud vigastuste ärahoidmise kohta haigla- ja tervishoiusektoris 
(KOM(2009)0577);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 153 lõike 1 punkti a ja artiklit 155;

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eelkõige selle artikli 31 lõiget 1;

– võttes arvesse nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiivi 89/391/EMÜ töötajate 
töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta1;

– võttes arvesse nõukogu 30. novembri 1989. aasta direktiiv 89/655/EMÜ töötajate poolt 
tööl kasutatavatele töövahenditele esitatavate ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete 
kohta (teine üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)2;

– võttes arvesse nõukogu 30. novembri 1989. aasta direktiivi 89/656/EMÜ töötajate 
isikukaitsevahendite kasutamisega seotud tervisekaitse ja ohutuse miinimumnõuete kohta 
(kolmas üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)3;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri 2000. aasta direktiivi 
2000/54/EÜ töötajate kaitse kohta bioloogiliste mõjuritega kokkupuutest tulenevate 
ohtude eest tööl (seitsmes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 
tähenduses)4; 

– võttes arvesse Euroopa haiglate ja tervishoiu valdkonna tööandjate ühenduse 
(HOSPEEM) ja Euroopa avaliku sektori töötajate ametiühingu (EPSU) sõlmitud 
raamkokkulepet teravate instrumentide põhjustatud vigastuste ärahoidmise kohta haigla-
ja tervishoiusektoris;

– võttes arvesse asjaolu, et raamkokkuleppes esitatakse komisjonile ühine taotlus 
rakendada kõnealune kokkulepe nõukogu otsusega komisjoni ettepaneku põhjal vastavalt 

                                               
1 EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1.
2 EÜT L 393, 30.12.89, lk 13. 
3 EÜT L 393, 30.12.89, lk 18. 
4 EÜT L 262, 17.10.2000, lk 21. 
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Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 155 lõikele 2;

– võttes arvesse oma 24. veebruari 2005. aasta resolutsiooni töötervishoiu ja tööohutuse 
edendamise kohta1;

– võttes arvesse oma 6. juuli 2006. aasta resolutsiooni koos soovitustega komisjonile 
Euroopa tervishoiutöötajate kaitsmise kohta vere kaudu levivate nakkuste eest 
süstlatorkevigastuste tagajärjel2;

– võttes arvesse oma 15. jaanuari 2008. aasta resolutsiooni ühenduse töötervishoiu ja 
tööohutuse strateegia kohta aastateks 2007-20123;

– võttes arvesse kodukorra artikli 84 lõiget 3,

A. arvestades, et süstlatorkevigastuste tagajärjel võivad edasi kanduda enam kui 20 
eluohtlikku viirust, sealhulgas B-hepatiit, C-hepatiit ja HIV/AIDS, kujutades seega 
rahvatervisele tõsist probleemi;

B.  arvestades, et sõltumatud uuringud on tõestanud, et enamikku süstlatorkevigastusi on 
võimalik ära hoida, parandades väljaõpet ja töötingimusi ning üldiselt kasutades 
ohutumaid meditsiiniinstrumente, sealhulgas teravate vahendite eest kaitsmise 
mehhanisme;

C. arvestades, et ekspertide hinnangul on Euroopa Liidus igal aastal üle ühe miljoni 
süstlatorkevigastuse;

D. arvestades, et süstlatorkevigastuse või muu terava eseme põhjustatud vigastuse 
psühholoogiline ja emotsionaalne mõju võib olla erakordselt suur, isegi kui sellele ei 
järgne nakatumine, sest töötaja ja tema perekond on kuni vigastuse tervisemõjude 
selgumiseni mitu kuud teadmatuses;

E. arvestades, et eespool nimetatud 6. juuli 2006. aasta resolutsioon on aluseks algatusele, 
mille eesmärk on anda õiguslik lahendus Euroopa tervishoiutöötajate asjakohaseks 
kaitseks vere kaudu levivate võimalike eluohtlike nakkuste eest süstlatorke või muude 
teravate meditsiinivahendite põhjustatud vigastuste tagajärjel;

F. arvestades, et tervishoiutöötajatest on karjuv puudus ja uuringute järgi on igapäevased 
tõsised terviseriskid üks peamistest põhjustest, miks tervishoiutöötaja ametit ei peeta 
ihaldusväärseks; ning arvestades, et komisjoni konkurentsiaruanne 2004 tunnistab 
tervishoiusektori töötajate kasvavat nappust kui murettekitavat probleemi Euroopa Liidu 
jaoks;

G. arvestades, et raamlepingu jõustumine on tähtis panus haiglate ja tervishoiusektori 
töötajate tervise kaitsesse ja ohutusse,

                                               
1 ELT C 304 E, 1.12.2005, lk 400.
2 ELT C 303 E, 13.12.2006, lk 754.
3 ELT C 41 E, 19.2.2009, lk 14.
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1. tunneb heameelt asjaolu üle, et komisjon on palunud parlamendilt arvamust, eelkõige 
seetõttu, et parlament on sellele küsimusele paljude aastate jooksul suurt tähelepanu 
pööranud;

2. märgib tunnustavalt, et parlamendi 6. juuli 2006. aasta resolutsiooni kõige olulisemad 
järeldused on lisatud kavandatud nõukogu direktiivi;

3. võtab teadmiseks asjaolu, et sotsiaalpartnerite vahel sõlmitud raamlepingus ja komisjoni 
ettepanekus on sätestatud ainult miinimumnõuded; liikmesriikidel ja/või sotsiaalpartneritel 
peaks olema võimalik vastu võtta kõnealuse valdkonna töötajatele soodsamaid 
lisameetmeid ja neid tuleks selleks julgustada;

4. soovitab kavandatud direktiivis määratletud meetmed kiiresti vastu võtta ja rakendada, 
sest kõnealused töötajad on oodanud juba üle viie aasta alates ajast, kui sellele väga 
tõsisele küsimusele esimest korda komisjoni tähelepanu pöörati;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja 
sotsiaalpartneritele, kes on raamkokkuleppe osalised.


