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Uudised Euroopast

EU-OSHA toetab aktiivsena vananemise aastat teemalehe
avamisega
2012. aasta on aktiivsena vananemise ja
põlvkondadevahelise
solidaarsuse
Euroopa aasta, milles Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EUOSHA) aktiivselt osaleb, avaldades
teavet selle kohta, kuidas saavad
töötajad püsida kauem töövõimelised.
Euroopa Liidus toimuvad praegu
suured demograafilised muutused – pikem
eluiga ja väiksem sündimus tähendavad, et
järgmiste aastakümnete jooksul suureneb
eakate töötajate arv tublisti. Praegu töötavad
Euroopa Liidus 55–64-aastastest alla poolte
ja enamik eakaid töötajaid lahkub tööturult
enne ametlikku pensioniiga.
EU-OSHA aitab aktiivsena vananemise
Euroopa aastale kaasa sellega, et pakub
mitmesugust teavet, sealhulgas avaldades
uue eakate töötajate veebilehe aadressil
http://osha.europa.eu/et/priority_groups/ag
eingworkers. Lehel tutvustatakse praktilisi
näiteid meetmetest, mis aitavad parandada
eakate
töötajate
töötingimusi
(näiteks
tööülesannete kohandamine ja vanusepõhine
riskihindamine) ning hoida eakad töövõimelisena.
Samuti rõhutab EU-OSHA, et tööea
pikendamiseks tuleb tagada, et inimeste
kogu tööea kestel tegeldaks tööohutuse ja
töötervishoiu küsimustega.
EU-OSHA
direktor
Christa
Sedlatschek: „Hea tööelu on aktiivsena
vananemise oluline osa. Praegused noored
töötajad on tulevikus eakad ning tööohutuse

ja töötervishoiu heal tasemel on parema ja
pikema tööea tagamisel ülioluline roll.”
Enamasti jäävad inimesed varakult
pensionile mitmesuguste (eelkõige tööga
seotud) terviseprobleemide tõttu. Kui aga
eluea pikenedes pakutakse Euroopa kodanikele rahalist toetust, peavad eakad
töötajad ka kauem töötama.
Eesmärk aidata inimestel kauem
töötada nõuab tegutsemist nii tööandjatelt
kui ka poliitikakujundajatelt, et tööülesanded
vastaksid vananeva töötajaskonna vajadustele ning et võidelda eakate töötajate
võimaliku diskrimineerimise vastu.
EU-OSHA
tellitud
teadusuuringute
kohaselt on enamik inimesi Euroopas sellega
nõus − teise üleeuroopalise tööohutuse ja
töötervishoiu
arvamusküsitluse
(http://osha.europa.eu/et/safety-health-infigures) järgi arvab 87% eurooplastest, et
kui inimesed peavad enne pensionile jäämist
kauem töötama, on oluline töötervishoiu ja
tööohutuse hea tase (56% arvates on see
väga oluline).
Teadusuuringud näitavad teisalt aga,
et paljude eurooplaste meelest ei võimaldagi
nende töötingimused kauem töötada − üle
poolte arvates ei ole nende töökohti
kohandatud eakate vajadustele.
Lähikuudel käivitab EU-OSHA Euroopa
Parlamendi ja komisjoni palvel katseprojekti,
milles uuritakse võimalusi eakate töötervishoiu ja tööohutuse parandamise võimalusi.
Allikas: EU-OSHA
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