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Euroopa uudised

Ohutud rohelised töökohad?
Roheliste töökohtade alla kuulub suur
hulk mitmesuguseid töökohti eri valdkondades, kus töötab mitmekesine töötajaskond.
Rohelisi töökohti võib mõista kui
töökohti, mis aitavad teatud viisil keskkonda säilitada või taastada. Nendeks võivad
olla töökohad, mis aitavad kaitsta ökosüsteeme ja elurikkust, vähendada energia ja
toormaterjalide tarbimist või jäätmeid ja
saastet. Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) eesmärk on tõsta teadlikkust tööohutuse ja töötervishoiu
vajalikkusest nendel töökohtadel. Rohelised
töökohad peavad pakkuma ohutuid, tervislikke ja inimväärseid töötingimusi, et aidata
kaasa tõeliselt arukale, jätkusuutlikule ja
kaasavale majanduskasvule ning Euroopa
Komisjoni strateegias „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisele.
Arvestades survet süsinikdioksiidi
heidete ja jäätmete vähendamisele ning
energiatõhususe ja taastuvenergia osakaalu
suurendamisele, on Euroopa Liidus oodata
roheliste töökohtade arvu kiiret kasvu. Ent
kuidas mõjutavad rohelises majanduses
kasutusele võetavad uued tehnoloogiad ja
protsessid töötajate tervishoidu ja ohutust?
Uue tuleviku-uuringu aruande avaldamisega
tõstab EU-OSHA tähelepanu keskmesse
tööohutuse ja töötervishoiu riskid rohelistel
töökohtadel.
Tuleviku-uuringu eesmärgiks on teha
kindlaks uued või tekkida võivad riskid selles olulises valdkonnas. Selleks tehakse
kindlaks mitu võimalikku tulevikustsenaariumi selle kohta, milliseks areneb töö rohelistel töökohtadel 2020. aastaks ja milliseid
tööohutuse ja töötervishoiu probleeme võib
see kaasa tuua. Seda tehes võetakse arvesse edusamme rohelistes tehnoloogiates
ning sotsiaalsete ja majanduslike tingimuste mitmekesisust.
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EU-OSHA direktor Christa Sedlatschek ütles: „Tulevikuprojektiga välja töötatud stsenaariumid on võimsad vahendid aitamaks
Euroopa Liidu poliitikakujundajatel mõista,
mis suunas arendada tuleviku rohelist majandust, nii et hoida Euroopa töötajad oleksid kaitstud ja terved. Et need oleksid tõeliselt jätkusuutlikud ning aitaksid saavutada
strateegia „Euroopa 2020” eesmärke seoses
aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvuga, peame hoolitsema selle eest, et
rohelistel töökohtadel oleksid tagatud ohutud, tervislikud ja inimväärsed töötingimused. Rohelised töökohad peavad olema kasulikud nii töötajatele kui ka keskkonnale”.
Euroopa Liit on seadnud palju ambitsioonikaid eesmärke süsinikdioksiidi heite ja
jäätmete vähendamiseks ning energiatõhususe ja taastuvenergia osakaalu suurendamiseks. Nende eesmärkide täitmisega
kaasneb rohelise majanduse kiire kasv.
Juba praeguseks on kogunenud tõendeid
selle kohta, et majanduse roheliseks
muutmine Euroopa Liidus on seadnud töötajad suuremasse ohtu.
Uute tehnoloogiate ja protsesside
jaoks on vaja uusi oskuste kombinatsioone,
kuid kiire kasv selles majandusvaldkonnas
koos majandusliku ja poliitilise survega võib
tekitada oskustes lünki. See tähendab, et
töötajad on ohtlikult kogenematud ja tehtava töö jaoks koolitamata.

Lisaks on hulk n-ö vanu riske, mis
esinevad eri olukordades ja kombinatsioonides ning mille jaoks on samuti vaja uusi
erioskusi. Näiteks fotoelektriliste elementide
paigaldamisel katustele on ühendatud traditsioonilised ehitus- ja elektritööde riskid.
Seetõttu vajavad töötajad sellise töö jaoks
eriväljaõpet. Teatavaid tehisvaike, mida
kasutatakse tuuleturbiinide tootmisel, seostatakse näiteks allergiatega. Seega uute
õigusaktide kehtestamisel võivad olla soovimatud mõjud: näiteks on uute õigusaktidega vähendatud prügilatesse ladestatavate
jäätmete hulka ning selle tulemusel on täheldatud keskmisest rohkem tööga seotud

õnnetusi ja haigusi jäätmekäitluse valdkonna töötajate hulgas. Aruanne „Rohelised
töökohad ning tööohutus ja töötervishoid:
uute tehnoloogiatega seotud uute ja tekkivate riskide tuleviku-uuring 2020. aasta
kohta” ning selle kokkuvõte on kättesaadavad EU-OSHA uues veebijaotises, milles
keskendutakse tööohutuse ja töötervishoiu
riskidele rohelises majanduses.
Ingliskeelse aruande leiad siit.
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