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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval tööhõive- ja 
sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab muret selle üle, et kuigi kättesaadavad statistilised andmed näitavad, et surmaga 
lõppevate ja raskete õnnetuste arv Euroopa Liidus pidevalt väheneb, tunneb ELis siiski 
suur osa töölistest, et töö ohustab nende tervist ja ohutust;

2. samuti märgib murega ebatüüpiliste töölepingute järjest suurenevat arvu, mille tingimused 
võivad ohustada töötajate ja töövõtjate tervist ja ohutust;

3. tunneb heameelt komisjoni püstitatud eesmärgi üle vähendada ELis tööõnnetuste määra 
25% võrra 2012. aastaks; on siiski arvamusel, et ühenduse töötervishoiu ja –ohutuse 
üldstrateegia kohaldamisala peaks olema laiem ja eesmärgiks tuleks seada kutsehaiguste 
vähendamine, eelkõige haiguste, mis muutuvad järjest tavalisemaks, näiteks luu- ja 
lihaskonna vaevused, nakkused ja psühholoogilise stressiga seotud haigused, ja samuti 
tuleks analüüsida muid riske, millega töötajad võivad kokku puutuda;

4. kutsub komisjoni ja liikmesriike üle töötama selles suunas, et kõikide töötajate, sealhulgas 
varimajanduses töötavate inimeste, osalise tööajaga töötajate ning lepinguliste töötajate ja 
alltöövõtjate tervis ja ohutus oleks täielikult kaitstud;

5. tuletab meelde eesmärki suurendada töötavate naiste osakaalu ja rõhutab vajadust arutada 
töö kestuse, -aja ja prognoositavuse küsimusi, et tagada parem töö- ja pereelu tasakaal;

6. rõhutab väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate kui tööandjate rolli, sest nad annavad 
tööd rohkem kui 65% ELi töötavast elanikkonnast; märgib murega, et sektoreid, kus 
töökohti pakuvad kõige sagedamini väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, peetakse 
ohtlikuks; nõuab seetõttu, et väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate abistamiseks 
töötervishoiu ja –ohutuse küsimustes tuleb rohkem pingutada; sellega seoses tunneb 
heameelt algatuste üle, mille eesmärk on jagada teavet ja anda tehnilist abi, kuid rõhutab 
taas vajadust anda väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele rahalist abi.


