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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

yhteisön työterveys- ja työturvallisuusstrategiasta vuosiksi 2007–2012
(2007/2146(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon (KOM(2007)0062) aiheesta ”työn laadun ja 
tuottavuuden parantaminen: yhteisön työterveys- ja työturvallisuusstrategia 
vuosiksi 2007–2012” sekä liitteenä olevat komission valmisteluasiakirjat (SEK(2007)0214, 
SEK(2007)0215 ja SEK(2007)0216),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 2, 136, 137, 138, 139, 140, 
143 ja 152 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan1 ja erityisesti sen 27, 31 ja 32 
artiklan,

– ottaa huomioon työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
yleissopimukset ja suositukset,

– ottaa huomioon toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen 
edistämiseksi työssä 12. kesäkuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/391/ETY2

(puitedirektiivi) sekä sen yksittäiset direktiivit,

– ottaa huomioon 8.–9. maaliskuuta 2007 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajan päätelmät,

– ottaa huomioon 23. lokakuuta 2002 antamansa päätöslauselman3 yhteisön uudesta 
työterveys- ja työturvallisuusstrategiasta vuosiksi 2002–2006,

– ottaa huomioon 24. helmikuuta 2005 antamansa päätöslauselman4 työterveyden 
ja -turvallisuuden edistämisestä,

– ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman5 eurooppalaisten 
terveydenhoitoalan työntekijöiden suojaamisesta veren kautta tarttuvilta infektioilta, jotka 
johtuvat neulojen aiheuttamista loukkaantumisista,

– ottaa huomioon 26. huhtikuuta 2007 antamansa päätöslauselman6 käytännön 
täytäntöönpanoa koskevien kertomusten yksinkertaistamisesta ja järkeistämisestä 
työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden alalla,

– ottaa huomioon 23. toukokuuta 2007 antamansa päätöslauselman7 ihmisarvoisesta työstä 
kaikille,

  
1 EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1.
2 EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.
3 EUVL C 300, 11.12.2003, s. 165.
4 EUVL C 304, 1.12.2005, s. 278.
5 EUVL C 303 E, 13.12.2006, s. 654.
6 EUVL L 165, 27.6.2006, s. 21.
7  Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0206.
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– ottaa huomioon .... marraskuuta 2007 antamansa päätöslauselman1 kansanterveyttä sekä 
työterveyttä ja työturvallisuutta koskevista yhteisön tilastoista,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön ja ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 
lausunnot (A6-0000/2007),

A. ottaa huomioon, että työterveys- ja työturvallisnormien laadun ja taloudellisten 
saavutusten välillä on myönteinen yhteys tarkasteltaessa yleisiä tuloksia, poissaoloja, 
työntekijöiden vaihtuvuutta, työntekijöiden motivaatiota, parantunutta yrityskuvaa ja 
tuottavuutta,

B. ottaa huomioon, että kilpailukykyisimpien talouksien työterveys- ja työturvallisuustilastot 
ovat parhaita ja että terveyden ja turvallisuuden korkeatasoinen suojelu vaikuttaa 
myönteisesti julkiseen talouteen sosiaaliturvamaksujen säästymisen ja paremman 
tuottavuuden takia,

C. katsoo, että työntekijöiden suojelun lisäämiseksi on tarpeen lisätä tutkimusta tiettyjen 
työtehtävien pitkäaikaisista vaikutuksista terveyteen, sillä jotkut sairaudet puhkeavat vasta 
useiden vuosien päästä siitä, kun työtehtävät on suoritettu,

D. katsoo, että lepojaksot ovat erittäin tärkeitä työterveyden ja työturvallisuuden 
korkeatasoisen suojelun kannalta,

E. ottaa huomioon, että ILOn arvioiden mukaan EU:ssa kuolee vuosittain noin 
130 000 ihmistä työhön liittyvien tapaturmien tai sairauksien takia,

1. on tyytyväinen komission kunnianhimoiseen tavoitteeseen, jonka mukaan työtapaturmia 
vähennetään 25 prosentilla, mutta on erittäin huolestunut mitattavissa ja arvioitavissa 
olevien hyvin kohdennettujen toimenpiteiden sekä aikataulun ja taloudellisten sitoumusten 
puutteesta; kehottaa näiden puuttuessa komissiota laatimaan Euroopan parlamentille 
kertomuksen strategian edistymisestä sen toteuttamisen puolessa välissä;

2. katsoo, että on erittäin hienoa, että komissio on keskittänyt huomionsa pk-yritysten 
auttamiseen niiden työterveyttä ja työturvallisuutta koskevien vaatimusten täyttämisessä, 
ja tukee täysimääräisesti tätä toimintatapaa;

3. pahoittelee, että tiedonannossa ei aseteta tavoitteita ammattitautien vähentämiselle, mutta 
ymmärtää, että ammattitauteja on vaikea mitata; kehottaa siksi komissiota kehittämään 
edelleen tarvittavia tilastomenetelmiä, toteuttamaan tarvittavia toimia ja varmistamaan, 
että asiasta tehdään tarvittavaa tutkimusta sen takaamiseksi, että ammattitaudit ja 
erityisesti syövät diagnosoidaan ja tunnistetaan asianmukaisesti ja että niihin myös 
puututaan asianmukaisella tavalla;

4. korostaa, että työntekijöiden sairastamisen jälkeen on olennaisen tärkeää antaa heille 
kuntoutusta ja sopeuttaa heidät takaisin työelämään; on tyytyväinen erityiseen huomioon, 

  
1 -



PR\684307FI.doc 5/10 PE 393.990v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

jota on kiinnitetty kuntouttamiseen ja sopeuttamiseen takaisin työelämään, sillä ne on 
asetettu painopistealoiksi myös kansallisissa strategioissa;

5. ilmaisee syvän huolensa tilapäisille ja määräaikaisille työntekijöille tapahtuvien 
onnettomuuksien suuresta määrästä, joka on joissakin jäsenvaltioissa ainakin 
kaksinkertainen verrattuna vakituisten työntekijöiden onnettomuuksien määrään; 
huomauttaa, että määräaikaisessa tai tilapäisessä työsuhteessa olevien työntekijöiden 
työturvallisuuden ja -terveyden parantamisen edistämistä koskevien toimenpiteiden 
täydentämisestä 25. kesäkuuta 1991 annetulla neuvoston direktiivillä 91/383/ETY 
vahvistetaan se yleinen sääntö, että tilapäisillä työntekijöillä on samat työterveyttä 
koskevat oikeudet kuin muilla työntekijöillä, mutta katsoo, että direktiivillä ei säädetä 
tietyistä mekanismeista, joilla periaatetta voitaisiin soveltaa käytännössä; kehottaa 
komissiota korjaamaan tämän puutteen mahdollisimman pikaisesti;

6. katsoo, että on erittäin tärkeää varmistaa nykyisten säädösten parempi soveltaminen 
työterveyden ja työturvallisuuden alalla, ja kehottaa siksi komissiota ja jäsenvaltioita 
käyttämään kaikki mahdolliset keinot tämän saavuttamiseksi; katsoo, että olisi harkittava 
muun muassa seuraavia toimenpiteitä:

a) vähimmäisvaatimukset ennaltaehkäisypalvelujen ja työsuojelutarkastusten laadulle,
b) kovemmat seuraamukset,
c) lainsäädännön täytäntöönpanon parempi arviointi,
d) parhaiden käytäntöjen vaihtaminen,
e) riskien ennaltaehkäisyyn tähtäävän kulttuurin vahvistaminen,
f) työntekijöiden suurempi osallistuminen työpaikan asioihin;

7. katsoo, että työsuojelutarkastukset ovat olennainen osa työterveys- ja 
työturvallisuuslainsäädännön täytäntöönpanoa, ja on huolissaan komission aikomuksesta 
vähentää johtavien työsuojelutarkastajien komitean jäsenten määrää; kehottaa siksi 
komissiota

a) tarjoamaan johtavien työsuojelutarkastajien komitealle resurssit, jotka ovat tarpeen 
sen varmistamiseksi, että se voi toimia tehokkaasti,

b) kehittämään edelleen tiedonvaihtojärjestelmiä sen varmistamiseksi, että tieto- ja 
yhteistyöpyyntöihin vastataan tehokkaasti,

c) käynnistämään arviointitutkimusta tarkastustoimien tehokkuudesta ja vaikutuksesta, 
kuten johtavien työsuojelutarkastajien komitea on ehdottanut,

d) esittämään kansallisten tarkastusjärjestelmien arviointikeinoja ja -tapoja erityisesti 
ottamalla käyttöön tulostauluja,

ja kehottaa jäsenvaltioita

e) tarjoamaan riittävää henkilöstöä ja rahoitusta kansallisille tarkastuselimilleen,
f) tiivistämään työsuojelutarkastuksia ja takaamaan, että 10 000 työntekijää kohden on 

ainakin yksi tarkastaja, kuten ILOn suosituksissa esitetään,
g) parantamaan työsuojelutarkastusten laatua tarjoamalla entistä monialaisempaa 

koulutusta psykologian, ergonomian, hygienian ja toksikologian kaltaisilla aloilla,
h) kohdistamaan tarkastuksia keskeisiin aloihin, sektoreihin ja yrityksiin, joilla 
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työskentelee suuri määrä haavoittuvassa asemassa olevia työntekijöitä, kuten 
siirtotyöläisiä, tilapäisiä vuokratyöntekijöitä ja nuoria ja ikääntyviä työntekijöitä;

8. tunnustaa, että ennaltaehkäisyn merkitystä ei voida korostaa liikaa, ja kehottaa komissiota 
varmistamaan, että strategialla

a) varmistetaan, että työnantajat luovat tiukempia ennaltaehkäiseviä palveluja kaikille 
työpaikoille,

b) kannustetaan siihen, että ennaltaehkäisevät palvelut ovat täysin monialaisia ja että 
ne kuvastavat niiden toimenpiteiden arvojärjestystä, joista säädetään 
puitedirektiivillä 89/391/ETY,

c) korostetaan, että riskinarvioinnin pitäisi olla jatkuva prosessi eikä vain yhdellä 
kerralla hoidettava velvollisuus ja että työntekijän olisi osallistuttava siihen 
täysimääräisesti,

d) varmistetaan, että yhtiön sisällä toteutetaan mahdollisimman tehokkaasti 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä,

e) varmistetaan, että terveyden seuranta liittyy ennaltaehkäisyyn;

9. onnittelee komissiota tiedonantoon sisältyvistä koulutukseen liittyvistä ehdotuksista ja 
katsoo, että tämä on keskeinen tekijä ennaltaehkäisevän kulttuurin kehittämisessä ja että 
sen pitäisi olla jatkuva prosessi;

10. kehottaa jäsenvaltioita arvioimaan taloudellisten kannusteiden antamista työterveyden ja 
työturvallisuuden edistämiseksi, erityisesti verovähennyksiä tai turvallisten ja 
työturvallisuus- ja työterveyssertifioitujen yritysten suosimista tarjouskilpailuissa, bonus-
malus-järjestelmän käyttöönottoa vakuutuksissa ja sosiaaliturvamaksuissa sekä 
taloudellisten kannusteiden tarjoamista vanhentuneiden tai vaarallisten laitteiden 
korvaamiseksi;

11. kehottaa komissiota käynnistämään toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin 
synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen 
kannustamiseksi työssä annetun neuvoston direktiivin 92/85/ETY tarkistamisen;

12. on tyytyväinen jäsenvaltioille esitettyyn vaatimukseen kansallisten strategioiden 
laatimisesta; korostaa, että näitä strategioita olisi toteuttava samaan aikaan ja että niiden 
olisi käynnistyttävä samana vuonna, jotta kansallisia strategioita ja niiden tuloksia 
voitaisiin vertailla, ja katsoo, että niissä olisi myös asetettava selkeät ja mitattavissa olevat 
tavoitteet ja keskityttävä erityisesti pk-yrityksiin ja haavoittuvassa asemassa oleviin 
ryhmiin, kuten siirtotyöläisiin, nuoriin ja ikääntyviin työntekijöihin, naisiin, tilapäisiin 
vuokratyöntekijöihin ja vammaisiin työntekijöihin;

13. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita soveltamaan puitedirektiiviä ja työterveyttä ja 
työturvallisuutta koskevia nykyisiä määräyksiä täysimääräisesti kaikkiin työntekijöihin, 
myös niihin, jotka jäävät usein huomiotta, kuten maataloustyöntekijöihin ja
kotityöntekijöihin, ja pyytää niitä tarkastelemaan kaikkia vaihtoehtoja EU:n terveys- ja 
turvallisuusmääräysten soveltamisalan laajentamiseksi itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja 
sotilashenkilöstöön, jos se on mahdollista;
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14. katsoo, että turvallisuutta koskevat työnantajan velvollisuudet eivät rajoitu ainoastaan 
niihin tehtäviin, joihin työnantaja on oikeudellisesti sitoutunut työsopimuksella, vaan että 
ne koskevat myös alihankintasopimuksia; katsoo siksi, että jäsenvaltioiden olisi harkittava 
alihankintaketjujen rajoittamista ja asetettava pääasiallinen toimeksisaaja yhteisvastuuseen 
työntekijöitä koskevien alihankkijan velvollisuuksien osalta;

15. odottaa tuki- ja liikuntaelinten sairauksia koskevan työmarkkinaosapuolten kuulemisen 
toisen vaiheen tuloksia ja katsoo, että suositeltavana toimena olisi direktiivin antaminen, 
kun otetaan huomioon, että tuki- ja liikuntaelinten sairauksia esiintyy yhä enemmän ja että 
nykyinen lainsäädäntö on selvästi riittämätöntä, koska sillä ei puututa kaikkiin 
työtilanteisiin eikä se koske kaikkia työperäisiin tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin 
liittyviä riskejä;

16. odottaa vuonna 2004 annetun karsinogeenidirektiivin tarkistamista koskevan 
työmarkkinaosapuolten kuulemisen toisen vaiheen tuloksia ja katsoo, että suositeltavana 
toimena olisi direktiivin tarkistaminen siten, että sitä sovellettaisiin myös mutageeneihin 
ja lisääntymiselle vaarallisiin aineisiin; katsoo, että olisi myös ehdotettava direktiivissä 
lueteltuja karsinogeeneja koskevien sitovien työperäisten altistusrajojen tarkistamista ja 
uusien sitovien työperäisten altistusrajojen luomista niiden karsinogeenien, mutageenien 
ja lisääntymiselle vaarallisten aineiden osalta, joihin ei vielä sovelleta direktiivin 
säännöksiä, varsinkin kiteisen kvartsin osalta;

17. on tyytyväinen työmarkkinaosapuolten äskettäin tekemään puitesopimukseen häirinnästä 
ja väkivallasta työpaikalla; pahoittelee kuitenkin, että sopimuksessa ei yksiselitteisesti 
käsitellä kolmannen osapuolen väkivaltaa; kehottaa siksi työmarkkinaosapuolia tekemään 
usean alan välisen sopimuksen tästä asiasta ja kehottaa komissiota esittämään asiasta 
ehdotuksia, jos tällaista sopimusta ei saada tehtyä;

18. korostaa, että jatkuva vuoropuhelu kaikkien osapuolten välillä, mukaan luettuna julkiset 
viranomaiset, työnantajat, työntekijät ja heidän edustajansa sekä kansalaisyhteiskunta, on 
keskeinen väline terveyttä ja turvallisuutta koskevien korkeiden normien tehokkaassa 
kehittämisessä; katsoo, että tämän vuoropuhelun pitäisi lisätä tietoa työntekijöiden 
todellisista terveys- ja turvallisuusriskeistä yritysten ja koko alan tasolla ja että sen pitäisi 
myös johtaa parhaiden käytäntöjen vaihtamiseen;

19. katsoo, että työntekijöiden edustus on keskeisen tärkeää kaikessa työterveyttä ja 
työturvallisuutta koskevassa politiikassa; katsoo, että työterveys- ja työturvallisuusasioista 
vastaavien asiamiesten läsnäolon ja paremman tuloksen välistä myönteistä yhteyttä ei 
voida korostaa liikaa, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään osallistumista ja 
varmistamaan, että mahdollisimman monilla työntekijöillä on mahdollisuus ottaa yhteyttä 
työterveys- ja työturvallisuusasioista vastaaviin asiamiehiin;

20. katsoo, että liian pitkä työaika vaikuttaa suuresti työtapaturmien ja ammattisairauksien 
lisääntymiseen, ja kehottaa pyrkimään asianmukaiseen tasapainoon työn ja perhe-elämän 
välillä;

21. katsoo, että on olennaista tunnistaa ja valvoa uusia ja tulevia riskejä, esimerkiksi 
nanoteknologiaa ja psykososiaalisia riskejä; onnittelee siksi Bilbaon viraston 
riskinseurantakeskusta sen työstä ja odottaa, että komissio toimii havaintojen pohjalta ja 
esittää tarpeellisia ehdotuksia, kun uusia riskejä on tunnistettu;



PE 393.990v01-00 8/10 PR\684307FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

22. kehottaa Bilbaon virastoa tekemään erityistä tutkimusta tilapäisten työntekijöiden, 
vuokratyöntekijöiden ja alihankintayrityksissä työskentelevien työntekijöiden ongelmista 
ja riskeistä, jotta komissiota ja jäsenvaltioita autettaisiin torjumaan esiintyneitä riskejä ja 
jotta näitä ryhmiä koskevaa nykyistä lainsäädäntöä pantaisiin täytäntöön asianmukaisesti;

23. katsoo, että globalisoituneessa ympäristössä on tarpeen tehdä yhteistyötä kansainvälisten 
järjestöjen (WTO, WHO, ILO) kanssa ja varmistaa, että kaikki osapuolet hyväksyvät ja 
panevat täytäntöön työterveyttä ja työturvallisuutta koskevia kansainvälisiä 
yleissopimuksia ja sopimuksia; katsoo, että tämä on tärkeää EU:n kilpailukyvyn 
säilyttämiseksi ja sen välttämiseksi, että EU:n yritykset siirrettäisiin EU:n ulkopuolelle 
työterveyttä ja työturvallisuutta koskevan suvaitsevamman oikeudellisen ympäristön takia; 
katsoo lisäksi, että kyseessä on ihmisoikeuksien suojeleminen ja että asiaan olisi näin 
ollen puututtava kolmansien maiden kanssa käytävissä neuvotteluissa;

24. kehottaa siksi jäsenvaltioita kunnioittamaan työterveyttä ja työturvallisuutta koskevia 
kansainvälisiä määräyksiä ja erityisesti ratifioimaan ILOn yleissopimuksen nro 187 ja 
panemaan täytäntöön suosituksen nro 197;

25. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle 
sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Komission tiedonanto yhteisön työterveys- ja työturvallisuusstrategiasta vuosiksi 2007–
2012

Komission tiedonantoa on kiitettävä erityisen suuresta keskittymisestä työtapaturmiin 
(25 prosentin vähentämistä koskevan EU:n laajuisen tavoitteen asettaminen). Lisäksi voidaan 
olla tyytyväisiä siihen, että tiedonannossa sitoudutaan tukemaan pk-yrityksiä nykyisten 
sääntelypuitteiden täytäntöönpanossa. On myös myönteistä, että tiedonannossa keskitytään 
koulutukseen ja ammattikoulutukseen, taloudellisten kannusteiden käyttöön ja ehdotettuihin 
kansallisiin strategioihin. Esittelijä kuitenkin katsoo, että tiedonannossa ei käsitellä riittävästi 
ammattitauteja ja syöpiä, jotka ovat vakavampia ja yleisempiä ongelmia kuin tapaturmat ja 
joiden kustannukset työntekijöiden terveydelle, yritykselle, tuottavuudelle ja yhteiskunnalle 
ovat kaiken kaikkiaan suuremmat. Esittelijä on myös pettynyt siihen, että tiedonannossa ei 
esitetä todellisia yksityiskohtia siitä, miten komissio aikoo toteuttaa aikomuksensa ja 
saavuttaa asettamansa tavoitteet. Tarvitaan yksityiskohtaisia toimintasuunnitelmia, joissa 
tehdään taloudellisia ja ajallisia sitoumuksia, joiden perusteella kehitystä voidaan arvioida ja 
valvoa. Vaikka on selvää, että tiedonannossa esitetyt suunnitelmat ovat myönteisiä, ne ovat 
merkityksettömiä, jos ne eivät johda konkreettisten toimien toteuttamiseen.

Täytäntöönpano ja valvonta

On mahdotonta korostaa, miten merkittävästi tehokkaan täytäntöönpanon ja valvonnan 
epäonnistuminen on vaikuttanut asiaan ja miten kovasti tämän on kehityttävä. Esittelijä on 
kuitenkin vakuuttunut siitä, että tämä ei saisi johtaa siihen, että erityisesti uusista ja tulevista 
riskeistä ei enää esitetä uusia aloitteita. Tarvitaan tiukempia ja parempia 
työsuojelutarkastuksia, tehokasta ennaltaehkäisyä ja asianmukaisia kannusteita ja 
seuraamuksia. Lisäksi on vaihdettava parhaita käytäntöjä ja lisättävä työntekijöiden 
osallistumista työpaikan asioihin.

Suuressa riskissä olevat ryhmät ja yritykset

Huolestuttava tilastollinen tosiasia on se, että työtapaturmat ja työhön liittyvät sairaudet eivät 
jakaudu tasaisesti kaikkien työntekijöiden kesken. Siirtotyöläisten, tilapäisten 
vuokratyöntekijöiden, naisten sekä nuorten ja ikääntyvien työntekijöiden kaltaiset 
työntekijäryhmät EU:ssa kärsivät työtapaturmista ja ammattitaudeista keskimääräistä 
useammin.

Tapauksia esiintyy muita enemmän myös pk-yritysten ja mikroyritysten kaltaisissa yrityksissä 
sekä rakennus-, kalastus-, maatalous- ja liikennealojen kaltaisilla aloilla samoin kuin tietyissä 
jäsenvaltioissa. Esittelijä katsoo, että näihin helposti tunnistettavissa oleviin ongelma-aloihin 
olisi puututtava painopistealana.

Ongelma on erityisen polttava tiettyjen, edellisessä kappaleessa mainittujen haavoittuvassa 
asemassa olevien työntekijäryhmien osalta. Näihin ryhmiin kuuluvat henkilöt tekevät 
epätyypillistä työtä, kuten työskentelevät kotona, tekevät töitä määräaikaisten sopimusten 
nojalla tai ovat suuremmassa riskissä ulkoistamisesta tai alihankinnasta johtuvien sekavien 
velvollisuuksien takia. Suurin osa näistä ryhmistä sijoittuu tulovertailussa heikommille sijoille. 
Ryhmät ovat myös suuremmassa riskissä siksi, että ryhmiin kuuluvilla työntekijöillä ei ole 
koulutusta ja he eivät tiedä oikeuksistaan tai työhön liittyvistä riskeistä.
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Jäsenvaltioiden olisi otettava riskiryhmät ja -alat täysimääräisesti huomioon kansallisissa 
strategioissaan ja keskityttävä epätyypillisiin työsopimuksiin liittyviin ongelmiin.

Koska useat riskiryhmät eivät tällä hetkellä kuulu työterveyttä ja työturvallisuutta koskevan 
puitedirektiivin soveltamisalaan, esittelijä katsoo, että direktiiviä olisi sovellettava 
mahdollisimman moneen työntekijään ja että sen periaatteen noudattamista, jonka mukaan 
kaikilla työntekijöillä on samanlaiset työterveyttä ja työturvallisuutta koskevat oikeudet, olisi 
valvottava asianmukaisesti.

Myös raskaana olevien naisten suojeluun on sitouduttu vahvasti. Nyt onkin aika tarkistaa 
raskaana olevia työntekijöitä koskevaa direktiiviä.

Uudet aloitteet

Tällä alalla on käynnissä kaksi kuulemismenettelyä, joissa komissio kuulee 
työmarkkinaosapuolia tuki- ja liikuntaelinten sairauksista ja karsinogeeneistä. Esittelijä katsoo, 
että sääntelypuitteet ovat puutteellisia molemmilla aloilla. Siksi hän katsoo, että on 
toteutettava toimia työmarkkinaosapuolten kuulemisen toisen vaiheen asiakirjoissa esitetyn 
komission suosiman toimintatavan mukaisesti.

Kansainväliset mahdollisuudet

Kansainvälisen yhteistyön edut ovat eittämättä erittäin tärkeitä. Yhteistyö on hyödyllistä siksi, 
että EU:n jäsenvaltiot voivat parantaa työterveyden ja työturvallisuuden tasoa omilla 
alueillaan. Lisäksi voidaan varmistaa, että kauppakumppanimme ja naapurimme eivät pyri 
asettamaan itseään lyhyellä aikavälillä etuasemaan (mikä kuitenkin pohjimmiltaan vaikuttaisi 
niihin haitallisesti) soveltamalla alaan löyhempiä normeja kustannusten vähentämiseksi ja että 
ne eivät aseta korkeatasoisempaa työterveyden ja työturvallisuuden suojaa tarjoavia osapuolia 
heikompaan asemaan. Tärkeintä olisi kuitenkin keskittyä työntekijöiden kunnioittamiseen ja 
heidän asemansa parantamiseen kaikissa valtioissa. EU:lla on hyvät mahdollisuudet varmistaa 
tämä kauppaneuvottelujen, tuen ja porkkanana toimivan EU:n jäsenyyden avulla. 

Muut asiat

Tässä mietintöluonnoksessa ei tilanpuutteen vuoksi käsitellä kaikkia kysymyksiä ja 
näkökohtia, joita esittelijä pitää tärkeinä. Ne ansaitsevat kuitenkin maininnan Euroopan 
parlamentin lopullisessa päätöslauselmassa. 


