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ETTEPANEKUD

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

1. mõistab hukka teabe puudumise liikmesriikides, mis takistab mesotelioomi põhjustatud 
suremuse usaldusväärset prognoosi Euroopas, ning märgib, et kättesaadavate 
epidemioloogiliste osaliste andmete kohaselt põhjustab mesotelioom aastaks 2030 ELis 
rohkem kui 250 000 inimese surma;

2. väljendab heameelt 13. veebruaril 2012. aastal Torinos tehtud otsuse üle asbesti surmavate 
tagajärgede kohta, mille kohaselt süüdistatakse firma Eternit Itaalia filiaali endist 
omanikku ja direktorit 3000 asbestisurmas ning neilt nõutakse kahjutasu maksmist 
ohvritele, nende sugulastele ja kodanikuühiskonna ühendustele;

3. juhib tähelepanu sellele, et asbesti leidub ikka veel paljudes laevades ja ehitistes ning 
mõnede remontimise, lammutamise ja jäätmetöötlustoimingute puhul, kus selle täpne 
asukoht ei ole tihti teada ning et seetõttu mõjutab asbest ohualal viibivaid töötajaid ning 
võimalik ka, et üldsust;

4. nõuab tungivalt, et liikmesriigid tagaksid kõikide asbestoosi ja mesotelioomi juhtude 
registreerimise süstemaatilise andmekogumise kaudu asbesti põhjustatud kutsehaiguste 
kohta, ja asbesti esinemise usaldusväärse kaardistamise, et seeläbi panustada 
ennetustegevustesse ja parandusmeetmetesse;

5. rõhutab, et vaatamata kokkupuuteallikale või ohualal viibiva töötaja tööhõiveseisundile, 
väärivad kõik ELi asbestiohvrid ja nende sugulased õigust asjakohasele ravile ja piisavat 
rahalist toetust oma riiklikest tervisekindlustussüsteemidest;

6. tunnistab asbestiohvrite ja kodanikuühiskonna ühenduste keskset rolli, ja soovitab, et 
liikmesriigid ja EL rahastaks nende tööd ja teeks nendega koostööd, et koostada laialdane 
tegevuskava kogu järelejäänud asbesti kõrvaldamiseks Euroopas;

7. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma vastu ametiühingute poolt välja pakutud 
tähtaega keelustada 2023. aastaks asbest, sh krüsotiilasbesti sisaldavad diafragmad, ELis 
täielikult ja tagama kõikide asjaomaste esinemiskohtade, sh ohtlike prügilate, kohased 
parandusmeetmed.


