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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia kohta aastateks 2007–2012
(2007/2146(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist (KOM(2007)0062) „Töö kvaliteedi ja tootlikkuse 
parandamine: ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia aastateks 2007–2012” ning 
sellega kaasnevaid komisjoni talituste töödokumente (SEK(2007)0214), 
(SEK(2007)0215), (SEK(2007)0216);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingut ja eelkõige selle artikleid 2, 136, 137, 138, 139, 140, 
143 ja 152;

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat1 ning eelkõige selle artikleid 27, 31 ja 32;

– võttes arvesse ILO konventsioone ning soovitusi töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas;

– võttes arvesse nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiivi 89/391/EMÜ töötajate 
töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta 
(raamdirektiiv)2 ja selle üksikdirektiive;

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 8.–9. märtsi 2007. aasta kohtumise järeldusi;

– võttes arvesse oma 23. oktoobri 2002. aasta resolutsiooni ühenduse töötervishoiu ja 
tööohutuse strateegia kohta aastateks 2002–20063;

– võttes arvesse oma 24. veebruari 2005. aasta resolutsiooni töötervishoiu ja tööohutuse 
edendamise kohta4;

– võttes arvesse 6. juuli 2006. aasta resolutsiooni Euroopa tervishoiutöötajate kaitsmise 
kohta vere kaudu levivate nakkuste eest süstlatorkevigastuste tagajärjel5;

– võttes arvesse oma 26. aprilli 2007. aasta resolutsiooni praktilist rakendamist käsitlevate 
aruannete lihtsustamise ja ratsionaliseerimise kohta töötajate tervise ja ohutuse 
valdkonnas6;

– võttes arvesse oma 23. mai 2007. aasta resolutsiooni inimväärse töö tagamise kohta kõigi 
jaoks7;

– võttes arvesse oma .... novembri 2007. aasta resolutsiooni rahvatervist ning töötervishoidu 

  
1 EÜT C 364, 18.12.2000, lk 1.
2 EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1.
3 ELT C 300, 11.12.2003, lk 165.
4 ELT C 304, 1.12.2005, lk 278.
5 ELT C 303 E, 13.12.2006, lk 654.
6 ELT L 165, 27.6.2006, lk 21.
7 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0206.
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ja tööohutust käsitleva ühenduse statistika kohta1;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ja keskkonna-, rahvatervise- ja 
toiduohutuse komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning naiste 
õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A6-0000/2007),

A. arvestades, et on olemas positiivne seos töötervishoiu- ja tööohutusnõuete ning 
finantstulemuste vahel üldise tulemuslikkuse, töölt puudumiste, kaadrivoolavuse taseme, 
töötajate motivatsiooni, ettevõtte parema maine ja tootlikkuse osas;

B. märkides, et kõige konkurentsivõimelisematel majandustel on kõige paremad 
töötervishoiu- ja tööohutusalased näitajad ning et tervise ja ohutuse kaitse kõrgel tasemel 
on positiivne mõju riigi rahandusele sotsiaalkindlustuse kokkuhoiu ja suurema tootlikkuse 
osas;

C. olles seisukohal, et töötajate paremaks kaitsmiseks on vaja rohkem teadusuuringuid, mis 
käsitlevad mõnede tööalaste tegevuste pikaajalist mõju tervisele, kuna mõned haigused 
ilmnevad alles mitu aastat pärast seda põhjustava tegevuse läbiviimist;

D. arvestades, et töötajate tervise ja ohutuse kaitse kõrge taseme jaoks on üliolulised 
puhkeperioodid;

E. arvestades, et ILO on hinnanud, et igal aastal sureb ELis orienteeruvalt 130 000 inimest 
tööõnnetuse või tööga seotud haiguse tagajärjel,

1. tervitab komisjoni ambitsioonikat eesmärki vähendada tööõnnetusi 25% võrra, kuid on 
väga mures, et puuduvad hästisuunatud meetmed koos ajakava ja finantskohustustega, 
mida saab seega mõõta ja hinnata; nende puudumisel kutsub komisjoni üles esitama 
Euroopa Parlamendile strateegiaperioodi keskel oma edusammude kohta aruanne;

2. peab komisjoni jõulist keskendumist VKEde abistamisele nende tervishoiu- ja 
ohutusalaste kohustuste täitmisel suurepäraseks ja toetab täielikult komisjoni 
lähenemisviisi;

3. avaldab kahetsust, et komisjon ei avalda arvamust kutsehaiguste vähendamisega seotud 
eesmärkide kohta, kuid mõistab kutsehaiguste mõõtmise raskust; nõuab seetõttu tungivalt, 
et komisjon töötaks edaspidi välja vajalikud statistilised vahendid, kehtestaks vajalikud 
meetmed ja tagaks, et viidaks läbi vajalikud teadusuuringud tagamaks, et kutsehaiguseid 
ja eelkõige vähkkasvajaid õigesti tuvastataks, tunnistataks ja et nendega õigesti tegeldaks;

4. rõhutab, et töötajate taastusravi ja taasintegreerimine pärast halba tervislikku seisundit on 
ülioluline, ja tervitab erilise tähelepanu pööramist riiklikes strateegiates nõutud 
taastusravile ja taasintegreerimisele;

5. väljendab sügavat muret seoses sellega, et ajutise ja lühiajalise töö puhul on õnnetuste arv 
ülemäära kõrge – mõnedes liikmesriikides vähemalt kahekordne alaliste töötajatega 
võrreldes; juhib tähelepanu sellele, et nõukogu 25. juuni 1991. aasta direktiiviga 

  
1
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91/383/EMÜ, millega täiendatakse meetmeid tähtajalise või ajutise töösuhtega töötajate 
tööohutuse ja töötervishoiu parandamise soodustamiseks, kehtestatakse üldreegel, mis 
näeb ette, et ajutistel töötajatel on teiste töötajatega võrdväärsed töötervishoiuga seotud 
õigused, samas kui kõnealuses direktiivis ei sätestata konkreetseid mehhanisme, millega 
tagada nimetatud põhimõtte järgimine tegelikkuses; kutsub komisjoni üles nimetatud 
puudused kiiresti kõrvaldama;

6. on seisukohal, et ülimalt tähtis on tagada tervishoidu ja tööohutust käsitlevate 
olemasolevate õigusaktide parem kohaldamine, ja kutsub seepärast komisjoni ja 
liikmesriike üles kasutama selle saavutamiseks kõiki kättesaadavaid vahendeid; 
arvessevõetavad meetmed peaksid sisaldama:

a) miinimumnõudeid ennetusteenuste ja tööinspektsiooni kvaliteedile,
b) rangemaid mõjutusvahendeid,
c) õigusaktide rakendamise paremaid hindamisi,
d) heade tavade vahetust,
e) ennetuskultuuri tugevdamist,
f) töötajate suuremat kaasatust töökohas;

7. peab tööinspektsioone tervise- ja ohutusalaste õigusaktide rakendamise oluliseks osaks ja 
tunneb muret komisjoni kavatsuse pärast vähendada kõrgemate tööinspektorite komitee 
(SLIC) liikmete arvu; kutsub seepärast komisjoni üles:

a) tagama kõrgemate tööinspektorite komiteele vahendid, mis on vajalikud tagamaks, 
et see saab tõhusalt toimida,

b) arendama edaspidi välja teadmiste jagamise süsteemid, et tagada tõhus reageerimine 
teabenõuetele ja koostöötaotlustele,

c) algatama hindamisuuringuid, mis käsitlevad kõrgemate tööinspektorite komitee 
ettepaneku kohaste inspekteerimistegevuste tõhusust ja mõju,

d) kehtestama riigisiseste inspekteerimissüsteemide hindamise viisid ja vahendid, eriti 
tulemustabelite loomisega;

ja kutsub liikmesriike üles:

e) tagama oma siseriiklikele inspektsioonidele asjakohased töötajad ja piisavad 
rahalised vahendid,

f) suurendama tööinspektorite arvu, et tagada kooskõlas ILO soovitustega vähemalt 
suhe 1:10 000 töötaja kohta,

g) suurendama tööinspektorite kvaliteeti multidistsiplinaarse koolituse pakkumisega 
sellistes valdkondades nagu psühholoogia, ergonoomika, hügieen ja toksikoloogia,

h) keskendama inspekteerimised prioriteetsetele valdkondadele, sektoritele ja 
ettevõtetele, kus on haavatavate inimrühmade, nagu näiteks võõrtöötajad, ajutised 
töötajad ja noored ning vananevad töötajad, kõrge tase;

8. tunnistab, et ennetustöö tähtsust ei saa üle hinnata, ja kutsub komisjoni üles rakendama 
strateegias järgmisi meetmeid:
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a) tagada, et tööandjad näeksid ette rangemad ennetusmeetmed kõikides töökohtades,
b) toetada seda, et ennetusmeetmed oleksid täiesti multidistsiplinaarsed ja kajastaksid 

raamdirektiivis 89/391/EMÜ sätestatud meetmete hierarhiat,
c) rõhutab, et riski hindamine peaks olema mitte ühekordne kohustus, vaid jätkuv 

pidev protsess, millesse töötaja on täielikult kaasatud,
d) tagada, et ennetustegevust viidaks nii palju kui võimalik läbi asutusesiseselt,
e) tagada, et tervisekontroll käiks käsikäes ennetustööga;

9. avaldab heameelt komisjoni üle tema teatises sisalduvate haridust ja koolitust käsitlevate 
ettepanekute puhul ja peab seda keskseks teguriks ennetuskultuuri väljaarendamisel ning 
on seisukohal, et see peaks tulevikus olema jätkuv ja pidev protsess;

10. kutsub liikmesriike üles hindama rahaliste stiimulite vastuvõtmist töötervise ja tööohutuse 
edendamiseks, eriti maksude tagasimaksmisi või eelistusi pakkumiskutsetes turvalistele 
ettevõtetele ning tervishoiu- ja ohutussertifikaadiga ettevõtetele, bonus-malus süsteemi 
kehtestamist kindlustuspoliisides ja sotsiaalkindlustusmaksetes, ja rahalisi stiimuleid 
vananenud või ohtlike seadmete väljavahetamiseks;

11. kutsub komisjoni üles algatama nõukogu direktiivi 92/85/EMÜ (rasedate, hiljuti 
sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete 
kehtestamise kohta) läbivaatamine;

12. tervitab liikmesriikidele esitatud nõuet koostada riiklikud strateegiad; rõhutab, et 
kõnealused strateegiad peaksid hõlmama sama ajavahemikku ja algama samal aastal, et 
hõlbustada nii riiklike strateegiate kui ka nende tulemuste võrdlemist, ja et nad peaksid 
samuti püstitama selged ja mõõdetavad eesmärgid ning keskenduma eriliselt VKEdele ja 
haavatavatele inimrühmadele, nagu võõrtöötajad, noored ja vanad töötajad, naised, 
ajutised töötajad ja puuetega töötajad;

13. palub nii komisjonil kui ka liikmesriikidel kohaldada täiel määral raamdirektiivi ja 
kehtivaid tervishoiu- ja ohutusalaseid sätteid kõikide töötajate suhtes, kaasa arvatud tihti 
tähelepanuta jäetud töötajad, nagu näiteks põllumajandusettevõtete töötajad, kodutöötajad 
ja kodustöötajad, ja kaaluma kõiki olemasolevaid võimalusi, et laiendada ELi tervishoiu-
ja ohutusalaseid sätteid vajaduse korral füüsilisest isikust ettevõtjatele ja sõjaväelastele;

14. on seisukohal, et tööandja ohutusalane kohustus ei peaks kehtima üksnes nende suhtes, 
kellega ta on töölepingu kaudu õiguslikult seotud, vaid ka nende suhtes, kellega ta on 
alltöövõtusuhetes, ja selleks peaksid liikmesriigid kaaluma alltöövõtu järgnevuse ahelate 
arvu vähendamist ning kehtestama ühisvastutuse peamisele alltöövõtjale alltöövõtjate 
kohustuste eest nende töötajate ees;

15. ootab luu- ja lihaskonna haigusi käsitleva sotsiaalpartnerite konsulteerimise teise etapi 
tulemust ja on seisukohal, et eelistatud valik peaks olema direktiiv, arvestades luu- ja 
lihaskonna haiguste üha suurenevat esinemissagedust ja asjaolu, et kehtivad õigusaktid on 
selgelt ebapiisavad, kuna need ei käsitle kõiki tööolukordi ega hõlma kõiki tööga seotud 
luu- ja lihaskonna haigustega seotud riske;

16. ootab kantserogeene käsitleva 2004. aasta direktiivi läbivaatamist puudutava 
sotsiaalpartnerite konsulteerimise teise etapi tulemust ja on seisukohal, et eelistatud valik 
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peaks olema kõnealuse direktiivi muutmine, et lisada mutageenid ja reproduktiivtoksilised 
ained ning kavandada ohtlike ainete siduvate piirnormide töökeskkonnas läbivaatamine 
direktiivis loetletud kantserogeenide osas ja kehtestada uued siduvad ohtlike ainete 
piirnormid mõnede direktiivi veel lisamata kantserogeenide, mutageenide ja 
reprotoksiinide jaoks, kusjuures prioriteet oleks kristallilisel ränidioksiidil;

17. tervitab ahistamist ja vägivalda töökohas käsitleva sotsiaalpartnerite vahelise raamlepingu 
hiljutist järeldust; tunneb siiski kahetsust selle üle, et leping ei käsitle selgesõnaliselt 
vägivalla kolmanda osapoole küsimust; kutsub seetõttu sotsiaalpartnereid üles sõlmima 
kõnealuses küsimuses mitmeid sektoreid hõlmav leping ja kutsub komisjoni üles esitama 
ettepanekud, kui selline leping ei ole saavutatav;

18. rõhutab kõikide huvitatud isikute – sealhulgas riigiasutused, tööandjad, töötajad, nende 
esindajad ja kodanikuühiskond – vahelise dialoogi kui kõrgete tervishoiu- ja 
ohutusstandardite tõhusa arendamise keskse tähtsusega vahendi tähtsust; kõnealune 
dialoog peaks tooma kaasa paremad teadmised töötajate tervise ja ohutuse tegelikest 
riskidest ettevõtte ja sektori tasandil ning heade tavade vahetuse;

19. on seisukohal, et töötajate esindatus on iga töötervishoiu ja -ohutuse alase poliitika jaoks 
kesksel kohal; on seisukohal, et töötervishoiu ja -ohutuse valdkonna esindajate olemasolu 
ja parema tulemuslikkuse vahelist positiivset seost ei saa alahinnata, ning kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles edendama osalemist soosivat lähenemisviisi ning tagama, et 
võimalikult paljudel töötajatel oleks juurdepääs tervishoiu ja ohutuse valdkonna 
esindajatele;

20. on seisukohal, et ülemäärased töötunnid on tööõnnetuste ja tööga seotud haiguste 
suurenenud taseme keskne tegur, ning nõuab töö ja pereelu sobivat tasakaalu;

21. on seisukohal, et ülioluline on kindlaks määrata ning jälgida uusi ja esilekerkivaid riske –
nt nanotehnoloogiad ja psühhosotsiaalsed riskid; õnnitleb sellega seoses Bilbao Agentuuri 
riskiseirekeskust tema töö puhul ja loodab, et komisjon tegeleb selle uurimistulemustega 
ja esitab vajalikud ettepanekud, kui uued riskid kindlaks tehakse;

22. soovitab Bilbao Agentuuril viia läbi eriuuring, mis käsitleb konkreetseid probleeme ja 
riske, mis ähvardavad ajutisi töötajaid ning töötajaid alltööettevõtetes, et teha komisjonile 
ja liikmesriikidele ähvardavate riskidega võitlemine lihtsamaks ja rakendada 
nõuetekohaselt kõnealuseid rühmi käsitlevaid kehtivaid õigusakte;

23. on seisukohal, et ülemaailmses keskkonnas on vaja teha koostööd rahvusvaheliste 
organisatsioonidega (WTO, WHO, ILO) ja tagada, et kõik osapooled võtavad vastu 
töötervishoidu ja tööohutust käsitlevad rahvusvahelised konventsioonid ja lepingud ning 
rakendavad neid; on seisukohal, et see on oluline tegur, et säilitada ELi konkurentsivõime 
ja vältida ettevõtete EList väljaviimist selleks, et leida lubavamat tervishoiu- ja 
ohutusalast õiguslikku keskkonda; on lisaks seisukohal, et see on inimõiguste kaitsmise 
küsimus ja seetõttu tuleks seda käsitleda läbirääkimistel kolmandate riikidega;

24. kutsub seetõttu liikmesriike üles järgima tervishoidu ja -ohutust käsitlevaid rahvusvahelisi 
sätteid ning eelkõige ratifitseerima ILO konventsiooni C-187 ja rakendama soovitust R-
197;

25. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning 
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SELETUSKIRI

Komisjoni teatis, mis käsitleb töötervishoidu ja tööohutust käsitlevat ühenduse 
strateegiat aastateks 2007–2012

Komisjoni teatist tuleb tervitada ja avaldada heakskiitu selle eest, et selles on erilist 
tähelepanu pööratud tööõnnetustele (püstitades eesmärgi vähendada tööõnnetusi 25% võrra 
kogu ELis), ja tema kohustuse eest toetada VKEsid olemasoleva õigusliku raamistiku 
rakendamisel. Samuti on väga positiivne näha, et selles pannakse rõhku haridusele ja 
kutseõppele, rahaliste stiimulite kasutamisele ja kavandatud riiklikele strateegiatele. 
Raportööril on siiski tunne, et teatises keskendutakse kahetsusväärselt vähe kutsehaigustele ja 
vähkkasvajatele, mis on kaugelt tõsisemad ja valdavamad kui õnnetused ning mis lähevad 
töötaja tervisele, ettevõtlusele, tootlikkusele ja ühiskonnale tervikuna kallimaks maksma. 
Raportöör on samuti pettunud reaalsete üksikasjade puudumise pärast, mis puudutavad seda, 
kuidas komisjon kavatseb oma sätestatud eesmärgid ja kavatsused täide viia. Vaja on 
üksikasjalikke tegevuskavasid rahaliste ja ajaliste kohustustega, mille alusel on võimalik 
edusamme mõõta ja jälgida. Samal ajal kui vähesed ei nõustuks teatises väljendatud heade 
kavatsustega, osutuvad need mõttetuteks, kui nende tulemus ei ole tegelike meetmete 
võtmine.

Rakendamine ja jõustamine

Tõhusa rakendamise ja jõustamise ebaõnnestumist ning vajadust rohkete paranduste järele on 
vaja piisavalt rõhutada, kuid raportöör on veendunud, et see ei peaks välistama uusi algatusi, 
seda eriti uute esilekerkivate riskide osas. Vaja on põhjalikumaid ja paremaid 
tööinspektsioone, tõhusat ennetustööd, asjakohaseid stiimuleid ja mõjutusvahendeid koos 
heade tavade jagamise ja töötajate osaluse suurendamisega.

Kõrge riskitasemega inimrühmad ja ettevõtted

Murettekitav statistika näitab, et tööõnnetused ja tööga seotud haigusjuhtumid ei ole kõikide 
töötajate seas ühtlaselt levinud. Selliste töötajate rühmade puhul nagu võõrtöötajad, ajutised 
töötajad, naised, noored ja vanad töötajad on tööõnnetuste ja tööga seotud haiguste näitajad 
palju kõrgemad kui ELi keskmine.

Sarnaselt sellele on ettevõtete, nagu näiteks VKEd, väikeettevõtted, ja sektorite, nagu näiteks 
ehitus, kalandus, põllumajandus ja transport, näitajad samuti palju kõrgemad, nagu ka 
teatavate liikmesriikide näitajad. Raportööri seisukoht on, et kõnealuste kergesti 
määratletavate probleemsete valdkondadega tuleks tegelda esmajärjekorras.

Probleem on eriti terav eelmises lõigus nimetatud teatavate haavatavate töötajate rühmade 
puhul. Kõnealuseid inimrühmi palgatakse tihti ebatüüpilises vormis tööle, nagu näiteks kodus 
töötamine lühiajaliste töölepingute alusel, või nad seisavad allhangetele ja alltöövõtule omaste 
ebaselgete kohustuste tõttu silmitsi suurema riskiga. Enamik nimetatud rühmadest asuvad 
tavaliselt sissetuleku skaala madalamas otsas ja nad on riskialtimad koolituse ja teadlikkuse 
puudumise tõttu oma õiguste osas ning oma tööga seotud riskide tõttu.

Liikmesriigid peaksid võtma oma riiklikes strateegiates täiel määral arvesse kõrge 
riskitasemega inimrühmi ja sektoreid ning pöörama põhitähelepanu ebatüüpilisi töölepinguid 
puudutavatele probleemidele.
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Lisaks, kuna paljusid kõrge riskitasemega inimrühmi töötervishoidu ja tööohutust käsitlev 
raamdirektiiv ei hõlma, on raportöör seisukohal, et hõlmata tuleks nii palju töötajaid kui 
võimalik ning et nõuetekohaselt tuleks jõustada põhimõte, et kõikidel töötajatel peaksid olema 
samad töötervishoiu ja tööohutuse alased õigused.

Suur kohustus on ka kaitsta rasedaid naisi ja praegu kuulub läbivaatamisele rasedaid töötajaid 
käsitlev direktiiv.

Uued algatused

Kõnealuses valdkonnas on kaks käimasolevat komisjoni sotsiaalpartneritega konsulteerimist, 
mis käsitlevad luu- ja lihaskonna haigusi ning kantserogeene. Raportöör on seisukohal, et 
reguleerivas raamistikus on puudus mõlematest valdkondadest ja seepärast on raportöör 
arvamusel, et vajalik on meetmete võtmine, mis on kooskõlas komisjoni teise etapi 
konsulteerimise dokumentides sotsiaalpartneritele väljendatud komisjoni eelistatud meetmete 
suunaga.

Rahvusvaheline väljavaade

Rahvusvahelisest koostööst saadav kasu on kahtlemata väga oluline ning kasulik selles 
mõttes, et ELi liikmesriigid parandavad oma töötervishoiu ja tööohutuse taset tagamaks, et 
meie kaubanduspartnerid ja naabrid ei püüaks ise end panna lühiajalisse (kuid lõppude lõpuks 
pärssivasse) eelisolukorda, kasutades madalamaid standardeid, et vähendada kulusid ning lüüa 
alla nende hinnad, kellel on kõrgem töötervishoiu ja tööohutuse tase. Peamine küsimus peaks 
siiski olema kõikides riikides kõikide töötajate austamise ja väärikuse küsimus, ja ELil on 
tugev positsioon selle tagamiseks kaubandust, abi ja ELi liikmelisuse „isuäratavat pirukat” 
käsitlevate läbirääkimiste teel. 

Muud küsimused

Kindlasti ei sisalda käesolev raporti projekt kõiki küsimusi ja punkte, mida raportöör oluliseks 
peab, kuid ruumiliste piirangute tõttu ei olnud võimalik kõiki lisada. Need väärivad siiski 
tähelepanu Euroopa Parlamendi lõplikus resolutsioonis.
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