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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et töötervishoiu ja tööohutuse edendamisel peavad EL ja liikmesriigid pidama 
kõige tähtsamaks ennetavat lähenemisviisi ning võimaldama kõigil töötajatel täielikult 
ühitada töö- ja eraelu; seda tuleb võtta arvesse tervishoiu, hügieeni ja tööohutuse riiklikes 
ennetuskavades töötajate tervise ja töötingimuste kaitse huvides; 

2. kutsub Euroopa Liitu ja liikmesriike üles töötama välja tööga seotud riskide Euroopa 
seireprogrammi, eelkõige luu- ja lihaskonna vaevuste ja psühhosotsiaalsete probleemide 
valdkonnas, mis toetuks 27 liikmesriigi jaoks ühistele tervishoiunäitajatele, määratlustele 
ja epidemioloogilistele vahenditele; rõhutab, et vaja on terviklikku järelevalvet, mis võtab 
arvesse nii töötajate ametialast karjääri kui ka pensionile jäänud töötajate terviseseisundit;

3.  tuletab meelde, et töökohta tuleb käsitada esmatähtsa keskkonnana, mille kaudu aidata 
kaasa Euroopa Liidu ja liikmesriikide ennetusstrateegiatele nakkuslike ja mittenakkuslike 
haiguste valdkonnas, ning et tööandjatel, töötajate organisatsioonidel ja muudel 
sotsiaalpartneritel on oluline roll tervislike eluviiside ja terviseteadmiste levitamisel 
töötava elanikkonna seas;

4.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tõhustama võitlust ebavõrdsuse vastu 
tervishoiuvaldkonnas, ning vähendama erinevusi töötingimustes ning töötajate tervise 
parandamiseks, ennetuseks ja töötervishoiuks ette nähtud teenuste kättesaadavuses;

5. rõhutab asjaolu, et teatavate rühmade, näiteks noorte ja eakate töötajate, migrantide ning 
ebakindla töökohaga töötajate (sealhulgas tähtajalise lepinguga, juhutööl ja osalise 
tööajaga töötajad) kokkupuude tööga seotud riskidega on sagedam; rõhutab, et erilist 
tähelepanu tuleks pöörata haavatavate töötajate olukorrale, sealhulgas inimestele, kes 
peavad osalema kohustusliku tegevuse programmides ilma eelneva koolituse või vajaliku 
kvalifikatsioonita; palub seepärast Euroopa Komisjonil ja liikmesriikidel rakendada 
konkreetsemaid ennetusmeetmeid nende rühmade heaks; on seisukohal, et erilist 
tähelepanu tuleks pöörata naistele ja emadusele, ning tuletab meelde, et stabiilne töökoht 
koos tagatud õigustega on töötervishoiu ja tööohutuse jaoks oluline tegur;

6. rõhutab, et tööohutusalased koolitusprogrammid ja järelevalve esimeste töökuude jooksul 
on noorte puhul äärmiselt tähtis; peab sellega seoses väga oluliseks asjaomase sektori 
kohta konkreetset teavet pakkuvaid koolitusprogramme, samuti heal tasemel järelevalvet, 
mis mõjutab otseselt töötajate ohutust;

7.  palub komisjonil esitada hiljemalt 2012. aasta lõpuks siduvad meetmed, et töötervishoiu 
ja tööohutuse alased õigusaktid kehtiksid täielikult allhankijate suhtes kõigil tasanditel 
ning saaks teha lõpu tavale, mille kohaselt piirduvad mõned tööandjad ohutusmeetmete 
kohaldamisel vaid oma töötajatega;

8. juhib tähelepanu asjaolule, et ühenduse 2007.–2012. aasta strateegia peamiste eesmärkide 
hulka kuulub nii ELi õigusaktide nõuetekohase rakendamise tagamine kui ka kehtivate 
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õigusaktide täiendamine ja lihtsustamine, muu hulgas ka mittesiduvate vahendite 
rakendamise teel; tuletab lisaks meelde, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 4 
kohaselt on Euroopa Liidul liikmesriikidega jagatud pädevus tööhõive ja rahvatervise 
valdkonnas, ja et oma 2007. aasta teatises rõhutab Euroopa Komisjon, et on vaja välja 
töötada ja rakendada liikmesriikide strateegiad; toonitab seetõttu vajadust kohandada ELi 
õigusakte järjepidevalt ühiskonnas toimuvate arengutega ja mitte lisada tarbetuid 
õigusakte ELi tasandil;

9. rõhutab, et töötervishoiu ja tööohutuse 2007.–2012. aasta strateegia edu tähendab 
„tööõnnetuste ja kutsehaiguste jätkuvat, kestvat ja ühtlast vähendamist“, sealhulgas tuleb 
saavutada selgelt seatud eesmärk vähendada tööõnnetusi 25% võrra, ning märgib, et seda 
peavad näitama asjakohased kvantitatiivsed andmed ELi tasandi suundumuste kohta 
tööõnnetuste ja kutsehaiguste osas; 

10. nõuab tungivalt, et komisjon lihtsustaks Euroopa töötervishoiu ja tööohutuse normide 
väljatöötamist; rõhutab sellega seoses liikmesriikide koostöö vajadust nii tööõnnetuste 
põhjuste uurimise kui ka heade tavade vahetamise valdkonnas;

11. juhib tähelepanu sellele, et raamdirektiiv töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist 
soodustavate meetmete kehtestamise kohta (89/391/EMÜ) on juba üle 20 aasta vana, seda 
ei ole seni oluliselt muudetud ning seetõttu tuleb seda kohandada vastavalt arengutele 
tervishoiuteenuste haldamises ja muutunud töökeskkonnas tekkinud uutele probleemidele, 
nagu näiteks psüühikahäirete ning luu- ja lihaskonna vaevuste sagenemine, et eelistada 
eesmärgistatud tööhõivepoliitikat, mis soodustab töötajate tööalast konkurentsivõimet, 
tervist ja heaolu;

12. palub komisjonil pidada vaimseid häireid, nagu depressioon, töötervishoiu ja -ohutuse 
valdkonna strateegia ja ELi õigusaktide läbivaatamisel prioriteediks, et leida lahendusi 
tööga seotud depressiooni ja kognitiivsete häirete kasvavale probleemile;

13. palub komisjonil vaadata üle direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl 
kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest, et laiendada selle 
kohaldamisala reproduktiivtoksilistele ainetele; märgib, et tervistkahjustavate ainete 
piirmäärad on kindlaks määratud vaid väheste ainete puhul; nõuab töötajate huve silmas 
pidades kemikaalimääruse REACH kiiret täitmist, esmajoones direktiivis 2004/37/EÜ 
sätestatud asendamisnõuete tulemuslikku kohaldamist;

14.  väljendab muret selle üle, et ei ole piisavalt hinnatud riske, millega puutuvad tööl kokku 
rasedad naised; nõuab, et viidaks läbi põhjalik uuring selle kohta, missugused tagajärjed 
on rasedate kokkupuutel teatavate töötingimustega (nt kokkupuude kemikaalide, 
ioniseeriva kiirguse või elektromagnetlainetega, stress, ülemäärane soojus, suurte raskuste 
kandmine jne); nõuab samuti, et uuritaks seoseid nurisünnituste, raskete sünnituste ja 
tervisehäiretega sündinud laste ning rasedaid ohustavate töötingimuste vahel;

15.  juhib tähelepanu sellele, et Euroopa Parlament hindas 2007. aastal luu- ja lihaskonna 
häireid käsitlevad kehtivad õigusaktid ebapiisavaks ning kutsus seetõttu komisjoni üles 
kavandama direktiivi ettepaneku esitamist; märgib, et neli aastat hiljem on luu- ja 
lihaskonna häireid käsitlevad õigusaktid endiselt ebapiisavad, sest komisjon viivitab uue 
direktiivi ettepaneku esitamisega;
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16. peab kahetsusväärseks, et Euroopa tasandil puudub psühholoogilise ahistamise ühine ja 
ühtne määratlus; palub Euroopa Komisjonil ja liikmesriikidel töötada välja riiklikud 
strateegiad võitluseks vägivalla vastu töökohal, mis oleksid tõhusad ja põhineksid 27 
liikmesriigi jaoks ühisel psühholoogilise vägivalla määratlusel;

17.  peab kahetsusväärseks, et komisjon viivitab pärast direktiivi 2004/40/EÜ kohaldamise 
edasilükkamist uue õigusakti ettepaneku esitamisega töötervishoiu ja tööohutuse 
miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega elektromagnetväljadest tulenevate 
riskidega, ning nõuab, et kõnealuse valdkonna õigusakti hakataks pärast vastuvõtmist 
viivitamata kohaldama;

18. märgib, et tööga seotud psühhosotsiaalsed või füüsilised riskid (sealhulgas luu- ja 
lihaskonnaga seotud riskid) mõjutavad mehi ja naisi erinevalt; tuletab meelde, et 
ebakindlaid lepinguid, sealhulgas juhu- ja osaajatöö lepinguid saab seostada tööga seotud 
füüsiliste ja psühhosotsiaalsete riskide suurenemisega; kutsub liikmesriike seetõttu üles 
arvestama oma riiklikes strateegiates soolisi aspekte ja eri lepingutega seotud riske;

19. nõuab vahendite ümberpaigutamist tööinspektsiooni jaoks, tööinspektorite heal tasemel 
õpetamist ja koolitamist ning rangemat kontrolli; nõuab, et tagataks tööinspektsiooni 
sõltumatus ettevõtjatest;

20. tunneb heameelt selle üle, et kättesaadavad andmed kinnitavad tööõnnetuste vähenemise 
suundumust; märgib sellele vaatamata, et tööõnnetuste arv on endiselt liiga kõrge;

21. juhib tähelepanu, et komisjon märkis oma 2007. aasta teatises, et tema eesmärk on muu 
hulgas toetada väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKEsid) ELi õigusaktide ja 
riskiennetuspoliitika rakendamisel; 

22. juhib tähelepanu asjaolule, et töötajate asjakohane koolitus aitab oluliselt kaitsta nende 
tervist ja ohutust ning peaks seega pälvima tulevikus suuremat tähelepanu;

23. palub, et komisjon edendaks tulevastes töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna 
õigusaktides võimaluse korral niisuguste tehnoloogiate kasutamist, mis vähendavad 
ohtlike ainete poolt tekitatavat ohtu tööõnnetustes, ning kemikaalide ja radioaktiivsete 
ainete asendamist niisuguste tehnoloogiatega, kui see on võimalik;

24. nõuab, et liikmesriikide jaoks võetaks miinimumnõudena kasutusele kohustuslik 
üleliiduline kutsehaiguste nimekiri, milles tunnistatakse kutsehaigusteks ka uuest 
patogeensest tööstressist tulenevad haigused, näiteks töö põhjustatud psüühilised 
haigused, samuti luu- ja lihaskonna haigused; 

25. kutsub liikmesriike üles rakendama nii kiiresti kui võimalik direktiivi 2010/32/EL 
tervishoiutöötajate kaitsmise kohta teravate instrumentide põhjustatud vigastuste eest ja 
tagama nii patsientidele kui ka tervishoiutöötajatele kõrgeimal tasemel kaitse tervishoiuga 
seotud nakkuste eest;

26. rõhutab, et on vaja jätkuvalt parandada andmete kogumist, et tagada andmete võrreldavus 
kogu ELis;
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27. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles muutma töötajate kaitse suunised praktikas 
lihtsamini kohaldatavateks, ilma et kahjustataks töötervishoiu ja tööohutuse reegleid;

28. pooldab õiguslikku algatust, et kaitsta töötajaid töökohal tubakasuitsu eest, kuna üldine 
kaitse ei ole praegu tagatud;

29. märgib, et kuigi majanduskriisi tingimustes on vaja säästa, ei tohi töötervishoidu ja 
tööohutust tähelepanuta jätta;

30. rõhutab, et tööandjatel on kohustus edendada oma töötajate füüsilist ja vaimset tervist; 
nõuab, et ettevõtted kehtestaksid konventsioonid, mis muudavad kohustuslikuks 
töötervishoiu edendamise, kasutades selleks töötervishoiu ja tööohutuse sertifitseeritud 
juhtimissüsteemi, mis vastab töötervishoiu edendamise Euroopa võrgustiku 
kvaliteedikriteeriumidele;

31. nõuab, et tõhustataks ELi tasandi ühiskondlikku dialoogi töötervishoiu ja tööohutuse 
teemal ning töötajate osalemist;

32. nõuab piiriülese teabevahetuse parandamist erinevate riigiasutuste vahel, et tagada 
tõhusam kontroll töötajate üleviimisel teise ELi liikmesriiki.
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