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1. БЕЗПЕКА ТА ЗДОРОВ’Я НА РОБОТІ В ЄС 

 

1.1. Цінність безпеки та здоров’я на роботі 

 

Законодавство ЄС у галузі безпеки та здоров’я на роботі (БЗР) грає надзвичайно важливу 

роль у захисті здоров’я та безпеки майже 170 мільйонів працівників ЄС1. Захист людей від 

небезпечних чинників, що загрожують здоров’ю та безпеці на роботі, є головною складовою 

забезпечення стабільних гідних умов праці для всіх працівників. Це дало змогу зменшити 

ризики для здоров’я на роботі та покращити стандарти БЗР у масштабах ЄС та в усіх 

галузях. Проте виклики залишаються, а пандемія COVID-19 загострила ризики, які 

необхідно усувати. 

 

Захист здоров’я й безпеки працівників, закріплений у Договорах2
 і Хартії основних прав3, є 

одним із ключових елементів економіки ЄС, що працює для людей. Право на здорове та 

безпечне робоче місце відображено у принципі 10 Європейської опори соціальних прав і 

має основоположне значення для досягнення Цілей сталого розвитку Організації 

Об’єднаних Націй4. Він є також одним із компонентів Європейського союзу охорони 

здоров’я, що наразі створюється. 

 

У новій рамковій стратегії з БЗР на 2021-2017 роки, анонсованій у плані дій із Європейської 

опори соціальних прав5, установлені ключові пріоритети та заходи, необхідні для 

покращення здоров’я та безпеки працівників у наступні роки в умовах постпандемічного 

світу, позначеного екологізацією та цифровізацією, економічними та демографічними 

викликами й зміною поняття традиційного робочого середовища. 

 

Здорові та безпечні умови праці – це передумова існування здорової та продуктивної 

робочої сили. Ніхто не мусить страждати від захворювань або нещасних випадків, 

пов’язаних із трудовою діяльністю. Цей чинник, до того ж, є важливим аспектом як сталості, 

так і конкурентоспроможності економіки ЄС. 

 
1 Євростат, lfsa_eegan2, тільки наймані працівники (крім працівників сімейних підприємств) 
2 https://europa.eu/european-union/law/treaties_en 
3 Хартія основних прав Європейського Союзу, OJ C 326, 26.10.2012, p. 391 
4 https://sdgs.un.org/goals 
5 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and- 

investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en 
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Останні три десятиріччя ознаменувалися значним прогресом у галузі БЗР: за період із 1994 

до 2018 року кількість нещасних випадків на роботі зі смертельним наслідком у ЄС 

зменшилася приблизно на 70% (рис. 1). Безперечно, цьому зменшенню сприяли такі 

чинники, як деіндустріалізація та підвищення якості медичного обслуговування, але 

система БЗР у ЄС також відіграла істотну роль. Попри цей прогрес, у 2018 році в ЄС-27 усе 

одно було зафіксовано понад 3300 нещасних випадків зі смертельним наслідком і 3,1 

мільйона нещасних випадків без смертельного наслідку, а від професійних захворювань 

щороку помирає понад 200 тисяч працівників. Це спричиняє безмірні людські страждання. 

Отже, підтримання та покращення стандартів захисту працівників є незмінним завданням і 

потребою. 
 

Рис. 1. Нещасні випадки на роботі зі смертельним наслідком  

у ЄС, 1994-2018 рр. (випадків на 100 тис. зайнятих) 

 
Джерело: Євростат, дані за найбільш поширеними  

економічними секторами в ЄС-15 (1994-2009 рр.)  

та за всіма економічними секторами в ЄС-27 (2010-2018 рр.) 

 

Крім здоров’я й добробуту є вагомий економічний довід на користь підвищення рівня захисту 

працівників. Нещасні випадки та роботі та професійні захворювання коштують економіці ЄС 

понад 3,3% ВВП на рік6 (у 2019 році – приблизно 460 млрд євро) (рис. 2). Хоча ціна для 

добробуту, що прихована за цими цифрами, не підпадає під кількісне визначення, належна 

практика БЗР допомагає підвищити продуктивність, конкурентоспроможність і сталість 

підприємств. Оцінювання показують, що на кожний євро, вкладений у БЗР, роботодавець 

одержує приблизно вдвічі більшу віддачу78. Потужна структура підтримки в галузі БЗР, що 

враховує специфічні потреби малих і середніх підприємств (МСП), стрижня економіки ЄС, 

забезпечить життєво важливий внесок у сталість економіки та в успіх БЗР в ЄС загалом. 

Належний рівень БЗР також зменшує витрати на охорону здоров’я та тягар, спричинений 

іншими суспільними видатками, і, навпаки, погане забезпечення БЗР призводить до значних 

витрат для громадян, підприємств і суспільства. 

  

 
6 Ця цифра була розрахована на основі відсоткової частки років життя з поправкою на інвалідність (РЖПІ) у 

загальній тривалості трудового життя працюючого населення ЄС, помноженої на ВВП ЄС. РЖПІ розраховані 

шляхом додавання втрачених років життя (ВРЖ) і років життя з непрацездатністю (РЖН) для нещасних випадків 

на роботі з смертельним наслідком і без смертельного наслідку та професійних захворювань. 
7 European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, ‘Socio-economic costs 

of accidents at work and work-related ill health – final report’, 2011 [Європейська комісія, Генеральний директорат із 

зайнятості, соціальних питань та інклюзивності, «Соціально-економічні втрати від нещасних випадків на роботі 

та погіршення здоров’я через трудову діяльність», підсумковий звіт, 2011 р.]. 
8 Tompa, E. “IWH economic analysis recommends a combination of methods to reduce silica dust exposure”, At 

Work, Issue 101, Summer 2020: Institute for Work & Health, Toronto [Е. Томпа, «Економічний аналіз, проведений 

Інститутом праці та здоров’я, дозволяє рекомендувати комбінацію методів зменшення впливу силікатного пилу]. 
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Рис. 2. Витрати суспільства внаслідок нещасних випадків на роботі та 

професійних захворювань, 2019 р. (млрд євро) 

 

 
Джерело: “An international comparison of the cost of work-related accidents and 

illnesses” (EU-OSHA, 2017) [Міжнародне порівняння витрат, пов’язаних із 

нещасними випадками на роботі та професійними захворюваннями], оцінка за 

даними Євростату і Світового банку. 

 

Пандемія COVID-19 показала, наскільки значущою є БЗР для захисту здоров’я працівників, 

для функціонування нашого суспільства і для неперервності критично важливих видів 

економічної та соціальної діяльності. Отже, для успішного просування через відновлення та 

підвищення продуктивності ми мусимо рішуче підтвердити, що готові й далі приділяти 

безпеці та здоров’ю на роботі першочергової уваги та посилювати синергію між БЗР і 

політикою в галузі охорони здоров’я населення. 

 

1.2. Система ЄС у дії 

 

Два чинники допомагають пояснити досягнення підходу ЄС до БЗР. По-перше, ЄС та його 

держави-члени розробили вдосконалену регуляторну систему для визначення запобіжних 

і захисних заходів, спрямованих на усунення професійних ризиків. По-друге, ця система 

основана на тристоронньому підході, за якого працівники, роботодавці та уряди активно 

залучені до розроблення та реалізації цих заходів із БЗР на рівні ЄС і національному рівні. 

Крім того, постійна підтримка, зокрема надавана мікропідприємствам і МСП, допомагає 

правильно застосовувати норми БЗР. 

 

Законодавча база ЄС із БЗР складається з рамкової директиви та 24 спеціальних директив, 

розроблених з плином часу. Рамкова директива ЄС із безпеки та здоров’я на роботі9, 

ухвалена в 1989 році, є основою загальних принципів і мінімальних стандартів на всій 

території ЄС. У цій директиві, зосередженій на культурі запобігання ризикам, викладено 

обов’язки роботодавців із таких напрямів: (і) оцінювання ризиків; (іі) запобіжні заходи; (ііі) 

інформування працівників щодо БЗР; (іv) підготовка; (v) консультації; (vi) збалансована 

участь. Ці обов’язки поширюються на всі сектори та професії, причому як на державних, 

так і на приватних роботодавців. Спеціальні директиви стосуються конкретних ризиків, 

груп і умов.10 

 
9 Директива Ради від 12 червня 1989 року про запровадження заходів, покликаних заохочувати до покращення 

безпеки та охорони здоров’я працівників на роботі (89/391/ЄEC). 
10 Інформація про виконання Рамкової директиви та пов’язаних із нею директив ЄС із БЗР за період 2013-2017 

рр. наведена у доданому робочому документі персоналу SWD(2021) 148/2. 
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Законодавство ЄС із БЗР розробляється в тісній співпраці з Консультативним комітетом 

із питань безпеки та здоров’я на роботі (ККБЗР)11, тристороннім органом, до складу якого 

входять представники урядів, профспілки та організації роботодавців. Європейське 

агентство з безпеки та здоров’я на роботі (EU-OSHA) надає керівні матеріали та 

інструменти, які разом з аналогічними національними, основаними на інтернет-технологіях 

інструментами: (і) дозволяють отримати інформацію щодо конкретних галузей, орієнтовану 

передусім на малі та середні підприємства, тому що саме на них у ЄС зайнято більшість 

працівників і вони часто стикаються з більшими перешкодами до забезпечення безпеки та 

здоров’я на роботі; (іі) спрямовують роботодавців на всіх етапах процесу оцінювання 

ризиків12. Комітет старших інспекторів праці (КСІП)13
 видає висновки щодо 

забезпечення додержання законодавства ЄС із БЗР і сприяє обміну знаннями про методи 

практичної роботи інспекції праці. 

 

1.3. Використання здобутків попередніх рамкових стратегій та широкі 

консультації 

 

Уже 20 років рамкові стратегії ЄС із БЗР відіграють визначну роль у тому, як національні 

органи влади та соціальні партнери ухвалюють рішення щодо цілей БЗР. Ці цілі включають: 

(і) посилення узгодженості спільних пріоритетів; (іі) сприяння співпраці; (ііі) стимулювання 

інвестицій у БЗР; (iv) заохочення конкретних дій на рівні робочих місць. 

 

Ключові пріоритети рамкової стратегії на 2014-2020 роки14, зокрема запобігання 

професійним захворюванням, урахування демографічних змін та виконання законодавства, 

були відображені в усіх національних рамкових документах15. Серед основних 

здобутків реалізації попередньої рамкової стратегії на рівні ЄС треба згадати: (і) три 

оновлені редакції Директиви про канцерогени та мутагени16 та пропозицію щодо четвертої 

редакції; (іі) внесення змін до чотирьох директив, зокрема в таких сферах, як гранично 

допустимі величини впливу та біологічні речовини; (ііі) велику кількість широко 

використовуваних керівних документів і онлайн-інструментів EU-OSHA для 

роботодавців, зокрема щодо COVID-19; (iv) посібники та інші матеріали з інспекції праці, 

розроблені КСІП. 

 

Ця рамкова стратегія складена з урахуванням результатів оцінювання здобутків, досягнутих 

у процесі реалізації Рамкової стратегії ЄС із безпеки та здоров’я на роботі на 2014-2020 

роки. Під час цього оцінювання було визначено низку проблем, пов’язаних із коротшим 

 
11 Рішення Ради від 22 липня 2003 р. про створення Консультативного комітету із питань безпеки та здоров’я на 

роботі (2003/C 218/01) OJ C 218 of 13.9.2003. 
12 Наприклад, до цього часу опубліковано 250 інтерактивних інструментів оцінювання ризиків (ІІОР), а ще 

понад 70 розробляються. За допомогою цих інструментів проведено більш ніж 173 тис. оцінювань ризиків. 
13 Що представляє органи інспекції праці держав-членів ЄС. 
14 Повідомлення Комісії Європейському Парламентові, Раді, Європейському економічному і соціальному 

комітетові та Комітетові регіонів про Рамкову стратегію ЄС із безпеки та здоров’я на роботі на 2014-2020 роки, 

COM (2014) 332 final. 
15 National Strategies in the field of Occupational Safety and Health in the EU report [Доповідь про національні 

стратегії в галузі безпеки та здоров’я на роботі в ЄС]. EU-OSHA 2019. 
16 Директива 2004/37/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 р. про захист працівників від 

ризиків, пов’язаних із впливом канцерогенів або мутагенів на роботі. 
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терміном реалізації цієї рамкової стратегії, з урахуванням: (і) обмежень ресурсів держав-

членів; (іі) необхідності зосередити увагу на професійних захворюваннях, демографічних 

змінах, психосоціальних ризиках і розладах опорно-рухового апарату; (ііі) необхідності 

допомогти як органам інспекції праці, так і підприємствам покращити їхні стандарти БЗР. 

 

Ця рамкова стратегія основана також на матеріалах, наданих широким колом 

зацікавлених сторін, що показує рішучу готовність, виявлену всіма суб’єктами під час її 

реалізації. Ці підвалини були закладені доповіддю EU-OSHA про національні стратегії в 

галузі БЗР, спеціальним звітом про результати оцінювання та вдосконаленими 

інструментами обстеження. Додатковим важливим внеском у створення рамкової стратегії 

стали: (і) декілька висновків Ради17; (ii) доповіді18, рекомендації, слухання та обмін іншою 

інформацією із Європейським Парламентом; (iii) обмін думками із соціальними партнерами 

й незалежними експертами; (iv) відповіді, отримані під час відкритих консультацій із 

громадськістю; (v) думка ККБЗР. 

 

У стратегії також ураховано інформацію, отриману внаслідок аналізу практичної реалізації 

рамкової Директиви 89/391/ЄEC про безпеку та здоров’я працівників на роботі та 23 

супутніх директив ЄС за період із 2013 до 2017 роки. 

 

Вищезгадані підсумки узагальнені в робочому документі персоналу19 та стислому звіті20, 

що супроводжують це повідомлення. 

 

2. ОНОВЛЕНЕ БАЧЕННЯ БЗР – ТРИ ОСНОВНІ ЦІЛІ 

 

Пріоритети попередньої рамкової стратегії залишаються актуальними й сьогодні. Проте, 

потрібні подальші дії в царині БЗР у ЄС, щоб забезпечити пристосування робочих місць до 

дедалі швидких змін в економіці, демографії, організації праці та в суспільстві загалом21. 

Для певної частини працівників у ЄС концепція робочого місця стає не тільки 

динамічнішою, а й складнішою, оскільки виникають нові організаційні форми, бізнес-

моделі та галузі. Пандемія COVID-19 підкреслила ці складнощі та зробила взаємозв’язок 

між БЗР і політикою в галузі охорони здоров’я населення як ніколи тісним. 

 

Отже, рамкова стратегія зосереджена на трьох міжсекторних основних цілях на наступні 

роки: 

 

• прогнозування змін у новому світі праці, що спричиняються екологізацією, 

цифровізацією та демографічними зрушеннями, й управління цими змінами; 

 
17 Висновки Ради від 13 червня 2019 р. «Мінливий світ праці: міркування щодо нових форм праці та наслідків для 

безпеки та здоров’я працівників» (головування Румунії); Висновки Ради від 10 грудня 2019 р. «Нова Рамкова 

стратегія ЄС зі здоров’я та безпеки на роботі: покращення забезпечення безпеки та здоров’я на роботі в ЄС» 

(головування Фінляндії); Висновки Ради від 8 червня 2020 р. «Покращення добробуту на роботі» (головування 

Хорватії). 
18 Резолюція Європейського Парламенту від 19 січня 2017 р. щодо Європейської опори соціальних прав 

(2016/2095(INI)); Резолюція Європейського Парламенту від 17 грудня 2020 р. «Сильна соціальна Європа для 

справедливих переходів» (2020/2084(INI)) 
19 SWD(2021) 148/2. 
20 SWD(2021) 149/2. 
21 ESENER 2019 
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• покращення запобігання нещасним випадкам на роботі та професійним 

захворюванням; 

• посилення готовності до потенційних майбутніх криз у галузі охорони здоров’я. 

 

Для того, щоб досягти цих цілей, необхідні дії на рівні ЄС, країн, секторів і підприємств. 

 

В основі процесу досягнення цих трьох цілей лежатимуть: (і) соціальний діалог; (іі) 

посилення доказової бази; (ііі) посилення правозастосування; (iv) підвищення обізнаності; (v) 

фінансування. 

 

 

 

2.1. Прогнозування змін і управління ними 

 

Характер багатьох робочих завдань, режимів роботи та робочих місць 

змінюється. З’явилися види робіт, яких десять років тому не було, чому 

дали поштовх екологізація та цифровізація. «Європейський зелений 

курс»22, цифрова стратегія ЄС23 і нова промислова стратегія для 

Європи24 у сукупності: (і) дозволять залучити масштабні інвестиції; (іі) 

сприятимуть зростанню, інноваціям і створенню робочих місць; (ііі) 

забезпечать гнучкість і створять можливості для працівників, підприємств і самозайнятих 

осіб. Реалізація цих ініціатив підтримуватиметься бюджетом ЄС на 2021-2027 роки в розмірі 

1,8 трлн євро, включно з фондом NextGenerationEU, що сприятиме сталому відновленню. 

Водночас демографічні зміни у формі старіння робочої сили в Європі вимагають постійного 

обдумування й реагування. Безпека та здоров’я на роботі відіграють у цьому вкрай важливу 

роль, оскільки в міру старіння працівників необхідно пристосовувати робоче середовище і 

завдання до їхніх особливих потреб і максимально зменшувати ризики. З огляду на це, 

Зелена книга зі старіння25
 стала початком відповідних дебатів, зокрема щодо умов участі 

літніх працівників у ринку праці. 

 
22 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en 
23 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en 
24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0102 
25 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_en_act_part1_v8_0.pdf 
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Технічні досягнення можуть створювати працівникам нові можливості на всіх етапах 

їхнього життя й кар’єри. Цифрові технології можуть надавати працівникам, зокрема 

працівникам з інвалідністю, літнім працівникам, та їхнім роботодавцям основані на цих 

технологіях рішення для підтримки їхнього здоров’я і добробуту. Ці результати науково-

технічного прогресу можуть розширювати можливості для покращення балансу між 

роботою та особистим життям як жінок, так і чоловіків, а також підтримувати досягнення 

цілей БЗР за допомогою доступних засобів, підвищення обізнаності та більш ефективного 

інспектування. Роботизація, використання штучного інтелекту й поширення масштабів 

дистанційної роботи зменшують ризики, пов’язані з небезпечними завданнями, наприклад, 

у місцях із високим рівнем забруднення, як-от системи збору і відведення стічних вод, 

звалища або зони фумігації в сільському господарстві. Водночас нові технології 

спричиняють і низку проблем, як-от: (і) більша неврегульованість питання про час і місце 

виконання роботи; (іі) ризики, пов’язані з новими інструментами та машинами. На безпеку 

та здоров’я працівників може впливати й зміна клімату, зокрема через підвищення 

температури навколишнього середовища, забруднення повітря та екстремальні погодні 

умови. 

 

• Осучаснення і спрощення правил ЄС у галузі БЗР у контексті екологізації та 

цифровізації 

 

Законодавство ЄС із БЗР уже охоплює багато з ризиків, які виникають через зміни в 

галузях, обладнанні та робочих місцях. Останніми роками було внесено зміни до чотирьох 

директив із БЗР, які стосуються засобів індивідуального захисту, медичного обслуговування 

на борту суден, біологічних речовин на роботі та впливу хімічних речовин26. Комісія 

запропонувала також переглянути Директиву про машини27, яка охоплює ризики, що 

виникають через цифровізацію та використання машин і також є актуальними з погляду 

здоров’я та безпеки працівників. Комісія пропонує також ухвалити перший правовий акт зі 

штучного інтелекту (ШІ), у якому будуть ураховані ризики, характерні для певних систем 

ШІ, використовуваних у сфері зайнятості, управління працівниками й доступу до 

самостійної зайнятості28. Однак, чималі технічні досягнення, особливо в галузі екранного 

обладнання й робочих місць, та потреби й можливості робочої сили, що старіє, потребують 

внесення подальших відповідних змін у законодавство. У моделі Industry 5.029 пропонується 

бачення того, як європейська промисловість може очолити екологізацію та цифровізацію, 

узгоджуючи права й потреби працівників із науково-технічним прогресом і планетарними 

кордонами. 

 

Зміни у формах праці, що виникають, серед іншого, унаслідок цифровізації й 

супроводжуються істотним збільшенням кількості осіб, які працюють дистанційно, також 

вимагатимуть нових і актуальних рішень щодо БЗР. Прискорене впровадження 

 
26 Засоби індивідуального захисту - Директива Ради 89/656/ЄEC; медичне обслуговування на борту суден - 

Директива Ради 92/29/ЄEC; біологічні речовини на роботі - Директива 2000/54/ЄC Європейського Парламенту і 

Ради; 5-й перелік орієнтовних граничних величин впливу – Директива Комісії 2019/1831. 
27 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2019-Revision-of-the-Machinery-Directive 
28 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-laying-down-harmonised-rules-artificial-intelligence 
29 https://ec.europa.eu/info/news/industry-50-towards-more-sustainable-resilient-and-human-centric-industry-2021-jan-

07_en 

https://ec.europa.eu/info/news/industry-50-towards-more-sustainable-resilient-and-human-centric-industry-2021-jan-07_en
https://ec.europa.eu/info/news/industry-50-towards-more-sustainable-resilient-and-human-centric-industry-2021-jan-07_en
https://ec.europa.eu/info/news/industry-50-towards-more-sustainable-resilient-and-human-centric-industry-2021-jan-07_en
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бездротових, мобільних та інших передових технологій – та розширення масштабів 

використання таких пристроїв для цілей роботи – потребують подальшого аналізу впливу 

оптичного випромінювання й електромагнітних полів на працівників, а також можливих 

несприятливих наслідків для здоров’я у разі застосування потужніших приладів. 

 

Комісія відстежує весь процес розвитку нових форм праці та бізнес-моделей, особливо тих, 

що пов’язані з економікою на вимогу, побудованою на інтернет-технологіях. Вона 

розпочала другий етап консультацій соціальних партнерів і, якщо соціальні партнери не 

будуть готові домовитися між собою, наприкінці 2021 року обстане з ініціативою щодо 

покращення умов праці осіб, які працюють через цифрові платформи30. Одна з головних 

цілей цієї ініціативи – забезпечити належні умови праці, зокрема в плані здоров’я та 

безпеки, усіх людей, які працюють через платформи. Це помітно прояснить ситуацію щодо 

законодавства про БЗР, яке поширюється на людей, визнаних як працівники, але не на тих, 

що кваліфіковані як самозайняті. 

 

Оскільки починається робота за низкою ініціатив у межах «Європейського зеленого курсу» 

та Стратегії ЄС щодо сталості в галузі хімічних речовин31, необхідно переглянути чинні 

наразі граничні величини впливу певних небезпечних речовин, що використовуються в 

наявних і новоутворених галузях32. Це актуально як для питання екологізації, так і для 

профілактики захворювань, пов’язаних із трудовою діяльністю, зокрема раку (див. також 

розділ 2.2). Щодо свинцю та кобальту, двох небезпечних речовин, часто використовуваних 

у технології виробництва енергії з відновлюваних джерел та виробництва батарей, нові 

наукові дані показують, що граничні величини треба переглянути або, у разі кобальту, 

встановити. 

 

Ще однією такою речовиною є азбест. Контакт з азбестом буде чинником ризику для 

здоров’я в процесі реалізації програми «Реноваційна хвиля для Європи»33, мета якої – 

пристосувати будівлі для кліматично нейтрального майбутнього в контексті 

«Європейського зеленого курсу». Хоча азбест більше не може вироблятися або 

використовуватися в ЄС, для працівників є успадкована проблема, пов’язана з ремонтом 

будівель, який часто вимагає видалення азбесту, що використовувався багато років тому. 

Вплив азбесту щорічно забирає у Європі приблизно 88 тис. життів, що становить 55-85% 

випадків раку легень, пов’язаних із трудовою діяльністю, а рівні смертності через вплив 

азбесту, за оцінками, підвищуватимуться до кінця 2020-х - 2030-х років34. На роботодавців 

уже покладено суворі обов’язки щодо захисту, планування й підготовки працівників. Проте, 

у світлі останніх наукових доказів граничну величину впливу азбесту необхідно зменшити. 

З цією метою Комісія паралельно з цією рамковою стратегією розпочинає другий раунд 

консультацій із соціальними партнерами35. 

 
30 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=522&furtherNews=yes&newsId=10025 
31 https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/Strategy.pdf 
32 https://echa.europa.eu/oels-activity-list/-/substance-rev/25140 
33 Повідомлення Комісії Європейському Парламентові, Раді, Європейському економічному і соціальному 

комітетові та Комітетові регіонів: Реноваційна хвиля для Європи – екологізація наших будинків, створення 

робочих місць, покращення життя, COM/2020/662 final. 
34 Робота з азбестом у процесі енергетичної реновації (висновок за власною ініціативою): 

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/workers-health-should-not-be-jeopardised-order-make-buildings-

energy-efficient. 
35 Документи стосовно консультацій публікуватимуться за посиланням 

http://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/workers-health-should-not-be-jeopardised-order-
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• Наголос на психосоціальних ризиках 

 

Ще до пандемії від розладів психічного здоров’я в ЄС страждало приблизно 84 мільйони 

осіб36. Половина працівників ЄС вважає стрес поширеним явищем на робочому місці; стрес 

спричиняє близько половини всіх втрат робочого часу. Майже 80% керівників занепокоєні 

стресом, пов’язаним із роботою37.  

 

Як результат пандемії, майже 40%38 працівників повністю перейшли на дистанційний 

режим роботи39. Це розмиває традиційні межі між трудовим і приватним життям та, разом 

з іншими тенденціями дистанційної роботи, як-от постійне перебування на зв’язку, брак 

соціальної взаємодії та розширення масштабів використання інформаційно-комунікаційних 

технологій, додатково збільшило психосоціальні та ергономічні ризики. 

 

Докази свідчать про те, що для подолання загроз психосоціальному добробуту потрібен 

процес із різними етапами, які передбачають зміни в робочому середовищі. Європейська 

Комісія фінансує проєкти, спрямовані на розв’язання цих проблем. Ці проєкти 

передбачають розроблення і здійснення заходів із підтримання хорошого психічного 

здоров’я й запобігання психічним захворюванням на роботі. Зокрема, як очікується, 

інноваційні результати будуть отримані завдяки реалізації проєктів Magnet4Europe40 та 

EMPOWER41, передбачених програмою «Горизонт 2020». Проєкт RESPOND, орієнтований 

на працівників таких життєво важливих галузей, як охорона здоров’я та догляд, 

спрямований на усунення несприятливого впливу пандемії COVID-19 на психічне 

здоров’я42. 

 

  

 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=consultationsocialpartners&mode=advancedSubmit 

&catId=22&doc_submit=&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0#navItem-1 
36 https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/state/docs/2018_healthatglance_rep_en.pdf 
37 Eurofound and EU-OSHA (2014), Psychosocial risks in Europe: Prevalence and strategies for prevention, 

Publications Office of the European Union, Luxembourg [Психосоціальні ризики у Європі: поширеність і стратегії 

запобігання, Бюро офіційних публікацій Європейського Союзу, Люксембург]. 
38 Порівняно з початком 2020 р., коли кожна десята зайнята особа в ЄС працювала дистанційно – весь час або 

інколи – і, як правило, у висококваліфікованих професіях у сфері інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ) та галузях з інтенсивним використанням знань. 
39 https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc120945_policy_brief_-_covid_and_telework_final.pdf 
40 https://cordis.europa.eu/project/id/848031 
41 https://cordis.europa.eu/project/id/848180 
42 https://www.respond-project.eu 

https://cordis.europa.eu/project/id/848031
https://cordis.europa.eu/project/id/848180
http://www.respond-project.eu/
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Комісія: 

• осучаснить законодавчу базу з БЗР, пов’язану з цифровізацією, для чого до 2023 

року будуть переглянуті Директива про робочі зони43 та Директива про екранні 

пристрої44;  

• запропонує захисні граничні величини впливу: 

o азбесту в Директиві про вплив азбесту на роботі45 (у 2022 році); 

o свинцю й діізоціанатів у Директиві про хімічні речовини46 (у 2022 році); 

o кобальту в Директиві про канцерогени та мутагени (у 1 кварталі 2024 року); 

• розпочне кампанію EU-OSHA «Здорові робочі місця» (2023-2025 роки) щодо 

створення безпечного і здорового цифрового майбутнього, яка охоплюватиме, 

зокрема, психосоціальні та ергономічні ризики; 

• у співпраці з державами-членами та соціальними партнерами підготує 

незаконодавчу ініціативу на рівні ЄС щодо психічного здоров’я на роботі, яка 

передбачає оцінювання проблем, що виникають і стосуються психічного здоров’я 

працівників, і формування настанов щодо дій на період до кінця 2022 року; 

• розробить аналітичну основу47, електронні інструменти й настанови з оцінювання 

ризиків, пов’язаних з екологічними (зеленими) та цифровими робочими місцями та 

процесами, включно, зокрема, з психосоціальними та ергономічними ризиками; 

• запитає експертну групу про ефективні способи інвестування в охорону здоров’я48 та 

запропонує надати до кінця 2021 року висновок щодо підтримання психічного 

здоров’я медичних працівників та працівників інших життєво важливих 

галузей; 

• забезпечить належні подальші дії на виконання Резолюції Європейського 

Парламенту про право на від’єднання від робочих завдань49. 

 

Комісія закликає держави-члени: 

• на основі консультацій із соціальними партнерами актуалізувати свою національну 

правову базу для подолання ризиків щодо БЗР та можливостей, пов’язаних з 

екологізацією та цифровізацією. Державам-членам треба зосередитися на 

використанні цифрових інструментів для підвищення ефективності інспекції праці 

через запобігання порушенням законодавства та їх виявлення; 

• організувати «партнерські перевірки» для вирішення психосоціальних і 

ергономічних проблем на роботі; 

• посилити моніторинг і збирання даних щодо ситуації з психічними та 

психосоціальними ризиками в різних галузях. 

 
43 Директива Ради 89/654/ЄEC від 30 листопада 1989 р. щодо мінімальних вимог до безпеки та здоров’я у 

робочих зонах. 
44 Директива Ради 90/270/ЄEC від 29 травня 1990 р. про мінімальні вимоги безпеки та здоров’я при роботі з 

екранними пристроями. 
45 Директива 2009/148/ЄC Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 р. про захист працівників 

від ризиків, пов’язаних із впливом азбесту на роботі. 
46 Директива Ради 98/24/ЄC від 7 квітня 1998 р. про захист здоров’я і безпеки працівників від ризиків, 

пов’язаних із хімічними речовинами на роботі. 
47 Огляди БЗР за 2021-2024 рр. щодо цифровізації та психосоціальних ризиків (у співпраці з EU-OSHA). 
48 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/expert_panel/docs/mandate_workforce_mental-health_en.pdf 
49 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0021_EN.html 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/expert_panel/docs/mandate_workforce_mental-health_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/expert_panel/docs/mandate_workforce_mental-health_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0021_EN.html
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Комісія пропонує соціальним партнерам: 

• ужити заходів і актуалізувати чинні угоди на міжгалузевому та секторальному рівнях 

до 2023 року для розв’язання нових проблем щодо БЗР, пов’язаних із цифровим 

ринком праці, особливо психосоціальних і ергономічних ризиків; 

• виробити спільні узгоджені рішення для подолання викликів, спричинених 

дистанційною роботою, цифровізацією та правом на від’єднання від робочих 

завдань, ґрунтуючись на рамковій угоді європейських соціальних партнерів щодо 

цифровізації50. 

 

 

 

2.2. Покращення запобігання нещасним випадкам на роботі та професійним 

захворюванням 

 

Необхідно докласти всіх зусиль для максимального зменшення 

кількості смертельних випадків, пов’язаних із роботою, відповідно до 

підходу «Нульова смертність» (Vision Zero), прийнятого в ЄС щодо 

смертельних випадків, пов’язаних із роботою51. З цією метою в цій 

рамковій стратегії передбачено зміцнення культури запобігання як в 

організаціях, так і серед працівників. Запобігати смертельним випадкам 

на роботі можна буде лише за допомогою: (і) ретельного розслідування 

нещасних випадків і смертей на робочому місці; (іі) виявлення й усунення причин цих 

нещасних випадків і смертей; (ііі) підвищення обізнаності про ризики, пов’язані з 

нещасними випадками на роботі, професійними травмами та професійними 

захворюваннями; (iv) посилення застосування чинних правил і керівних принципів. Уроки, 

здобуті з аварійних ситуацій та критичних інцидентів – і обмін інформацією про ці події – 

забезпечать покращення аналізу й запобігання в масштабі всього ЄС. Наприклад, у галузі 

сільського й лісового господарства ЄС кількість нещасних випадків, зокрема зі смертельним 

наслідком, залишається неприпустимо великою. Важливу роль тут грають правдиві дані про 

кількість нещасних випадків, зокрема зі смертельним наслідком, у фермерських 

господарствах, а також усебічні інформаційно-роз’яснювальні заходи, зокрема 

інформування про можливі ризики для інших членів сім’ї та дітей, які живуть на фермі. 

 

Причини смертельних випадків, пов’язаних із роботою 

 

Головною причиною смертельних випадків, пов’язаних із роботою, у ЄС є рак (рис. 3). 

Канцерогени спричиняють щороку приблизно 100 тис. смертей від професійного раку на 

робочих місцях. Заходи з боротьби з раком на робочих місцях є ключовими компонентами 

Європейського плану з подолання раку52, в якому визначено новий підхід ЄС до сталої 

 
50 https://www.etuc.org/system/files/document/file2020-

06/Final%2022%2006%2020_Agreement%20on%20Digitalisation%202020.pdf 
51 Європейський Парламент у своїй резолюції від 17 грудня 2020 р. «Сильна соціальна Європа для справедливих 

переходів» (2020/2084(INI)) закликає держави-члени вжити рішучих заходів для запобігання смертельним 

випадкам, пов’язаним із роботою, та зменшення поширеності професійних захворювань до 2030 року і закликає 

Комісію досягти цієї мети за допомогою нової стратегії в галузі БЗР. 
52 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_en.pdf 

http://www.etuc.org/system/files/document/file2020-
http://www.etuc.org/system/files/document/file2020-
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профілактики раку, його лікування та догляду за хворими на рак. Рішучість ЄС у боротьбі з 

раковими захворюваннями, пов’язаними з роботою, відповідає також стратегії дорожньої 

карти щодо канцерогенів53 на 2020-2024 роки, яка об’єднує держави-члени й соціальних 

партнерів для оперативного запровадження граничних величин та інших норм, ухвалених 

на рівні ЄС, обмежуючи контакт із 26 небезпечними речовинами й, отже, покращуючи 

умови праці приблизно 40 мільйонів працівників. 
 

Рис. 3. Причини смертельних випадків, пов’язаних із роботою, у ЄС54 (%) 

 
 

Джерело: “An international comparison of the cost of work-related accidents and 

illnesses” (EU-OSHA, 2017) [Міжнародне порівняння витрат, пов’язаних із 

нещасними випадками на роботі та професійними захворюваннями] 

 

Ще одним важливим аспектом покращення захисту працівників є подолання професійних 

серцево-судинних захворювань, як-от ішемічна хвороба серця або інсульт. Хоча серцево-

судинні захворювання посідають друге місце серед причин смертності, пов’язаної з 

роботою, у ЄС (рис. 3), про їхні глибинні причини та їхні зв’язки з ризиками, пов’язаними 

з роботою, мало що відомо. Це перешкоджає запровадженню належних запобіжних заходів 

на робочих місцях. Подальші дослідження і збирання даних, а також зміцнення здоров’я на 

робочих місцях як на рівні ЄС, так і на національному рівні мають бути пріоритетом. Ці 

заходи мають також охоплювати порушення опорно-рухового апарату (ПОРА), якими в 

ЄС страждають мільйони працівників55. У найгіршому випадку ПОРА, пов’язані з роботою, 

можуть призвести до інвалідності, причому зазвичай вони пов’язуються не з якоюсь одною 

причиною, а із сукупністю фізичних, психосоціальних, організаційних та індивідуальних 

чинників. 

 

• Небезпечні речовини 

 

Небезпечні речовини можна знайти практично на всіх робочих місцях, і мільйони 

працівників у ЄС контактують із цими речовинами щодня. 

 

Загалом процес запобігання впливові небезпечних речовин на основі наукової оцінки, 

консультацій із тристороннім ККБЗР і активного залучення всіх зацікавлених сторін 

виявився успішним, навіть попри чималі витрати часу й ресурсів. Згідно з цією рамковою 

стратегією методика запобігання впливові небезпечних речовин буде й надалі 

актуалізуватися для визначення подальших чинників ефективності встановлення 

граничних величин впливу з погляду БЗР у процесі ухвалення рішень. Крім того, Комісія 

і далі оптимізуватиме взаємодію між БЗР і регламентом REACH56, щоб забезпечити захист 

 
53 https://roadmaponcarcinogens.eu/ 
54 Цифри щодо ЄС стосуються періоду до 2021 р., отже враховують Велику Британію. 
55 https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/what-issue 
56 Регламент щодо реєстрації, оцінки, допуску та обмеженого використання хімічних речовин 
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працівників відповідно до підходу «одна речовина, одне оцінювання» і актуалізованого 

підходу до вдосконалення регулювання. 

 

Поточна законодавча процедура щодо граничних величин впливу акрилонітрилу, 

нікелевих сполук і бензолу57 за Директивою про канцерогени та мутагени (ДКМ) 

допоможе посилити захист від канцерогенних і мутагенних речовин понад 1 мільйона 

працівників. Крім того, ККБЗР наразі визначає речовини, які вимагають пріоритетної уваги 

за ДКМ і Директивою про хімічні речовини, щоб забезпечити актуалізацію граничних 

величин впливу небезпечних хімікатів. 

 

Пріоритет надаватиметься актуалізації та розширенню захисту працівників, які 

контактують із репротоксичними речовинами, відповідно до вимог Європейського 

Парламенту. Репротоксичні речовини можуть спричиняти наслідки, які можна поділити на 

дві різні групи: (і) вплив на статеву функцію та фертильність; (іі) вплив на розвиток плоду 

чи нащадків. Є серйозні ризики для здоров’я, які можуть призвести до спонтанного викидня, 

народження мертвого плоду або порушень когнітивного розвитку зачатих дітей. Згідно з 

оцінкою за найгіршим сценарієм, репротоксичні речовини щороку можуть бути причиною 

до 1274 нових випадків погіршення репродуктивного здоров’я, що спричиняє економічні 

втрати в розмірі 381 млн євро на рік. Найбільш вагомою причиною захворювань через 

репротоксичні речовини є свинець58. З огляду на це, очікувана пропозиція щодо 

встановлення жорсткіших обов’язкових граничних величин щодо свинцю стане неабияким 

кроком уперед у запобіганні впливові репротоксичних речовин. Водночас цей крок матиме 

важливе значення для формування конкретного переліку основних репротоксичних 

речовин, яким необхідно терміново приділити пильну увагу. Паралельно з цим Робоча група 

ККБЗР із хімічних речовин і далі обговорюватиме необхідність додання репротоксичних 

речовин і небезпечних лікарських засобів до ДКМ, а також методологію встановлення 

граничних величин впливу.  

 

Європейський Парламент і зацікавлені сторони підкреслили також необхідність захисту 

медичного персоналу, який контактує з небезпечними лікарськими засобами, а також 

зазнає інших ризиків. Європейська Комісія та EU-OSHA розпочали масштабні дослідження 

й діалоги з фахівцями та зацікавленими сторонами щодо способів усунення цих ризиків у 

межах ефективного надання медичної допомоги. Ці заходи показали, що для розв’язання 

вищезгаданого питання необхідно забезпечити додаткове навчання, інструктажі та 

настанови, а також ухвалити законодавство, яке матиме обов’язкову силу. 

 

Зміцнення здоров’я на роботі 

 

Здорова робоча сила є найважливішою основою сильних та стійких економіки й суспільства. 

Заохочення вибору здорового способу життя на робочому місці може істотно зменшити 

кількість випадків невиходів на роботу, погіршення здоров’я та неінфекційних захворювань 

(як-от рак, ожиріння, серцево-судинні хвороби й діабет). Наприклад, у межах 

Європейського плану з подолання раку здійснюватимуться заходи з підвищення рівня 

 
(https://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_en.htm). 
57 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0571 
58 Дослідження щодо репротоксичних хімікатів, https://ec.europa.eu/social/. 
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медичної грамотності щодо ризиків і визначальних чинників виникнення раку, спрямовані 

на надання людям, зокрема працівникам, інформації та засобів, необхідних їм для того, щоб 

робити більш здоровий вибір. 

 

Робочі місця для всіх 

 

Визнання багатоманітності, зокрема ґендерних відмінностей і ґендерної нерівності, та 

боротьба з дискримінацією на ринку праці є життєво важливими для забезпечення безпеки 

та здоров’я як працівниць, так і працівників, зокрема в процесі оцінювання ризику на 

роботі. Наприклад, пандемія висвітлила ризики використання погано пристосованих 

інструментів і обладнання (наприклад, жінкам у галузі охорони здоров’я доводиться 

носити засоби індивідуального захисту, призначені для чоловіків) та необхідність надання 

точної, своєчасної та зрозумілої інформації для того, щоб усі працівники, зокрема й 

найбільш уразливі, могли повністю розуміти правила поведінки на робочому місці та 

здійснювати свої права. Заохочуватимуться заходи з уникнення ґендерного упередження 

під час оцінювання і визначення пріоритетності ризиків через забезпечення: (і) 

представництва обох статей при проведенні консультацій із працівниками; (іі) навчання з 

урахуванням особистого становища працівників; (ііі) визнання ризиків у професіях, які 

довгий час ігнорувалися або вважалися «легкою працею» (це, наприклад, догляд або 

прибирання). 

 

Згідно зі стратегією Комісії щодо прав осіб з інвалідністю на 2021-2030 роки59, Комісія 

представить пакет заходів із метою покращення результатів на ринку праці для осіб з 

інвалідністю. Цей пакет включатиме настанови та підтримання взаємного навчання з 

питань забезпечення безпеки та здоров’я на роботі та схем професійної реабілітації осіб, 

які страждають на хронічні захворювання, чи осіб, які стали жертвами нещасних випадків. 

 

Насильство, домагання чи дискримінація на робочому місці за будь-якою ознакою − 

статі, віку, інвалідності, релігії, переконань, расового або етнічного походження та 

сексуальної орієнтації − може негативно позначатися на безпеці та здоров’ї працівників і, 

отже, спричиняти несприятливі наслідки для потерпілих, їхніх сімей, колег, їхніх 

організацій та всього суспільства. Воно може також призводити до випадків експлуатації 

праці. Комісія проаналізує питання про те, як підвищити ефективність Директиви про 

санкції для роботодавців (2009/52/ЄC), зокрема щодо інспекцій праці, спрямованих на 

особливо вразливі групи працівників. Комісія запропонувала рішення Ради, яке 

уповноважує держави-члени ратифікувати в інтересах ЄС Конвенцію Міжнародної 

організації праці 2019 року про насильство й домагання (№ 190)60. Конвенцією 

передбачено також конкретні правила щодо ґендерного насильства й домагань на роботі, 

які будуть посилені за допомогою очікуваної законодавчої пропозиції щодо запобігання 

ґендерному насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьби з ним, як 

проголошено в Стратегії ґендерної рівності на 2020-2025 роки61. 

  

 
59 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes 
60 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0024 
61 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0152 
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Комісія: 

• заохочуватиме підхід «Нульова смертність» до смертельних випадків, пов’язаних 

із роботою, через: 

o покращення збирання даних про нещасні випадки на роботі та професійні 

захворювання й аналіз корінних причин кожного випадку смерті або 

травмування, пов’язаного з роботою; 

o створення спеціальної тристоронньої робочої групи ККБЗР з питань 

нульової смертності та розробки цільових інформаційних заходів і засобів 

для підвищення обізнаності; 

o посилення правозастосування за допомогою надання підтримки КСІП у 

підвищенні обізнаності щодо зменшення кількості смертельних випадків, 

пов’язаних із роботою, на рівні підприємства, обміну передовою 

практикою та підтримання розширення навчання персоналу органів 

інспекції праці; 

• актуалізує правила ЄС щодо небезпечних речовин для боротьби з раком, 

репродуктивними та респіраторними захворюваннями через: 

o започаткування у 2023 році консультацій із соціальними партнерами щодо 

зменшення граничних величин впливу зварювального диму, 

поліциклічних ароматичних вуглеводнів, ізопрену та 1,4-діоксану 

згідно з ДКМ62; 

o визначення до кінця 2021 року пріоритетного переліку репротоксичних 

речовин, які необхідно регулювати відповідними директивами; 

• до 2022 року надасть оновлені керівні матеріали, зокрема щодо навчання, 

протоколів, спостереження й моніторингу, для захисту працівників від впливу 

небезпечних лікарських засобів; 

• до 1 кварталу 2024 року проведе спільно з EU-OSHA огляд БЗР у галузі охорони 

здоров’я й догляду; 

• підтримуватиме інформаційно-роз’яснювальні заходи щодо порушень опорно-

рухового апарату, раку та психічного здоров’я, а також домагань на робочому 

місці та ґендерного упередження; 

• спільно з EU-OSHA надаватиме МСП інформацію про конкретні галузі; 

• до кінця 2021 року виступить із законодавчою ініціативою з запобігання 

ґендерному насильству щодо жінок та домашньому насильству й боротьби з ним. 
 

Комісія закликає держави-члени: 

• працювати в напрямку застосування підходу «Нульова смертність» до 

смертельних випадків, пов’язаних із роботою, у ЄС; 

• долати професійні ризики, пов’язані із серцево-судинними захворюваннями; 

• популяризувати серед працівників Європейський кодекс боротьби з раком для 

підвищення рівня їхньої медичної грамотності та зниження ризику виникнення 

раку; 

• оцінювати та усувати ризики, приділяючи особливу увагу групам, найбільш 

 
62 П’ятий перегляд ДКМ. 
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ураженим пандемією, наприклад особам з інвалідністю; 

• активно підтримувати реінтеграцію, недопущення дискримінації й адаптацію 

умов праці працівників, які хворіють на рак або перенесли його; 

• пропагувати врахування ґендерних міркувань у проєктуванні, реалізації та 

звітності; 

• активно боротися з небезпечними чинниками в галузі охорони здоров’я, для 

чого ухвалювати та запроваджувати безпечні методи роботи й забезпечувати 

відповідне навчання; 

• забезпечити вдосконалене керівництво й навчання щодо заходів оцінювання 

ризиків і запобігання ризикам, зокрема для мікропідприємств і МСП; 

• проводити навчання фермерів через сільськогосподарські дорадчі служби для 

підвищення рівня їхніх навичок і обізнаності щодо правил безпеки та здоров’я у 

фермерських господарствах, зокрема безпечного використання хімічних речовин, 

особливо засобів захисту рослин. 

 

Комісія пропонує соціальним партнерам: 

• розробити керівний документ для галузі охорони здоров’я, зосереджений, серед 

іншого, на захисті працівників від впливу небезпечних лікарських засобів, що 

прокладе шлях до розроблення у співпраці з EU-OSHA інтерактивного інструмента 

оцінювання ризиків (ІІОР) спеціально для галузі охорони здоров’я. 

 

 
 

2.3. Посилення готовності – оперативне реагування на загрози 

 

У часи таких криз, як COVID-19, безпека та здоров’я на роботі відіграє 

вирішальну роль у наданні працівникам, підприємствам і урядам 

допомоги для захисту життя й усування ризиків для добробуту, 

безперервності та сталості бізнес-діяльності. Отже, дуже важливо 

врахувати уроки пандемії COVID-19 і посилити готовність до 

можливих майбутніх криз у галузі охорони здоров’я, а також до 

відновлення роботи після пандемії. Заходам посиленої гігієни, 

нефармацевтичним втручанням і підтриманні психічного здоров’я треба надати вищий 

пріоритет, покращивши своєчасність та ефективність реагування на такі кризи й 

продовжуючи розвивати синергію між БЗР і здоров’ям населення. Ураховуючи 

вищевикладене, ця рамкова стратегія сприяє реалізації політики в галузі охорони здоров’я 

й допомагає посилити готовність до майбутніх криз, паралельно з Повідомленням про 

перші здобуті уроки пандемії COVID-1963. 

 

Пандемія COVID-19 виявила важливість наявності загального рамкового зобов’язання 

щодо реалізації роботодавцем заходів з оцінювання ризиків і запобіжних заходів із 

метою усунення ризиків для здоров’я працівників у разі кризи в галузі охорони здоров’я. 

Вона як ніколи раніше підкреслила необхідність забезпечення працівникам робочого 

середовища, яке зменшує ризик передавання інфекційних захворювань. З початку спалаху 

 
63 https://ec.europa.eu/info/files/communication-early-lessons-covid-19-pandemic_en 
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пандемії EU-OSHA, консультуючись із національними органами влади та соціальними 

партнерами, розробило низку керівних документів та інструментів64, які дали змогу 

роботодавцям, зокрема МСП, дізнатися про те, як слід додержуватися65 вимог БЗР на 

різних етапах пандемії. Ці керівні принципи будуть доопрацьовуватися з урахуванням 

поступового розуміння ризиків науковцями та відповідних заходів у галузі охорони 

здоров’я. Крім того, Комісія розробить процедури та настанови з БЗР для надзвичайних 

ситуацій у ЄС, що дасть змогу швидко здійснювати необхідні заходи в умовах можливих 

криз у галузі охорони здоров’я. Це, зокрема, положення про актуалізовані оцінювання 

ризиків, механізми своєчасного інформування Комісії державами-членами про виникнення 

загроз для здоров’я в різних галузях і на різних підприємствах, а також відповідні 

національні плани з БЗР. 

 

Паралельно з цим вірус SARS-CoV-2 був кваліфікований згідно з Директивою про 

біологічні речовини66 за екстреною процедурою. Це рішення допомагає забезпечити 

захист працівників на тих об’єктах, де вони мають прямий контакт із вірусом, як-от центри 

з виробництва й поширення вакцин. Тепер Комісія контролюватиме виконання 

вищезгаданого рішення, а також розробить керівні документи, які допоможуть інспекторам 

праці забезпечити правильне застосування відповідних заходів. 

 

Пандемія показала також, що в деяких 

випадках мобільні й транскордонні 

працівники, зокрема сезонні працівники з 

країн ЄС та інших країн, можуть більшою 

мірою стикатися з нездоровими чи 

небезпечними умовами життя і праці, як-от 

погані умови проживання, проживання в 

переповнених приміщеннях або брак 

інформації про їхні права. Комісія розробила 

керівні документи щодо сезонних 

працівників і працівників транспорту в ЄС у 

контексті спалаху COVID-19. У цих 

документах Комісія закликає держави-члени 

та компанії забезпечити виконання їхніх обов’язків із захисту незамінних і вразливих 

працівників, зокрема шляхом додержання своїх обов’язків із БЗР. Європейський орган з 

питань праці (ELA), за підтримки Європейської Комісії, також розпочав, у червні 2021 

року, інформаційно-роз’яснювальну кампанію «Права на всі сезони», привертаючи увагу 

до необхідності сприяти справедливим і безпечним умовам праці для сезонних 

працівників, зайнятих у всіх країнах ЄС67. Крім того, EU-OSHA у співпраці з КСІП 

проводить серед інспекторів праці, до компетенції яких входить БЗР, опитування з метою 

з՚ясувати їхню думку про роди занять підвищеного ризику, зокрема про сезонну працю, в 

усіх державах-членах. 

 
64 https://osha.europa.eu/en/themes/covid-19-resources-workplace 
65 https://osha.europa.eu/en/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-workers/view 
66 Директива 2000/54/ЄC Європейського Парламенту і Ради від 18 вересня 2000 р. про захист працівників від 

ризиків, пов’язаних із впливом біологічних речовин на роботі. 
67 https://www.ela.europa.eu/en/news/rights-all-seasons-european-labour-authority-supports-fair-work- seasonal-workers 

Визнання COVID-19 професійним захворюванням 
або нещасним випадком на роботі вже стало 
реальністю в 25 державах-членах. Франція, 
наприклад, у вересні 2020 р. видала постанову 
уряду, яка передбачає автоматичне визнання  
професійним захворюванням випадків, що 
призводять до тяжкої респіраторної інфекції  у 
працівників і спеціалістів галузі охорони здоров’я і 
аналогічних галузей. Крім того, у Франції 
дозволяється виплачувати компенсацію в таких 
випадках. У Данії випадки COVID-19 можуть 
визнаватися та компенсуватися і як професійне 
захворювання, і як нещасний випадок на роботі в 
усіх професіях, за результатами оцінки, 
проведеної відповідними органами. 

https://osha.europa.eu/en/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-workers/view
https://osha.europa.eu/en/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-workers/view
http://www.ela.europa.eu/en/news/rights-all-seasons-european-labour-authority-supports-fair-work-
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Хоча підхід ЄС до БЗР зосереджений на запобіганні, важливо також підтримувати 

працівників, інфікованих COVID-19, та сім’ї, що втратили членів сім’ї через контакт із 

SARS-CoV-2 на роботі. Для цього більшість держав-членів повідомили, що вони визнали 

COVID-19 професійним захворюванням. Хоча професійне захворювання – це питання, 

тісно зв’язане із соціальним забезпеченням, що належить до сфери компетенції конкретної 

держави, Рекомендація Комісії щодо професійних захворювань68 заохочує визнання 

державами-членами професійних захворювань, зазначених у ній, для забезпечення 

зближення. 

 

Комісія: 

• негайно розпочне поглиблене оцінювання наслідків пандемії та ефективності 

правової бази з БЗР ЄС і держав-членів щодо розроблення процедур і настанов 

для надзвичайних ситуацій щодо оперативного запровадження, реалізації та 

контролю заходів в умовах потенційних майбутніх криз у галузі охорони 

здоров’я, у тісній співпраці із суб’єктами галузі охорони здоров’я; 

• до 2022 року оновить Рекомендацію Комісії щодо професійних захворювань, 

включивши до неї COVID-19; 

• до 2022 року розробить настанови для інспекторів праці щодо аналізу якості 

оцінювання ризиків та заходів з управління ризиками за Директивою про 

біологічні речовини. 
 

Комісія закликає держави-члени: 

• розробити плани забезпечення готовності до майбутніх криз у межах 

національних стратегій щодо БЗР, включно з реалізацією керівних принципів та 

інструментів ЄС; 

• розробити до 2023 року механізми координації між органами охорони здоров’я й 

органами БЗР; 

• розширити моніторинг і ефективні перевірки обов’язків із БЗР щодо сезонних 

працівників професій підвищеного ризику; 

• посилити співпрацю й обмін інформацією між органами інспекції праці та іншими 

компетентними національними органами для покращення стандартів здоров’я й 

безпеки в усіх секторах зайнятості. 

 

 

 

 

3. РЕАЛІЗАЦІЯ ОНОВЛЕНОЇ РАМКОВОЇ СТРАТЕГІЇ 

 

В основі цієї рамкової стратегії лежатимуть: (і) посилена доказова база; (іі) активний 

соціальний діалог; (ііі) залучення фінансування; (iv) посилене правозастосування; (v) 

підвищення обізнаності. 

 

Державам-членам буде необхідно показати питання екологізації та цифровізації у 

національних стратегіях із БЗР та покращити запобігання і забезпечення готовності 

 
68 Рекомендація Комісії від 19 вересня 2003 р. щодо європейського переліку професійних захворювань. 



21 
 

для того, щоб актуалізовані заходи та підходи досягли робочих місць.  

 

На рівні підприємства це означатиме здійснення роботодавцями планування і втілення 

випереджальних заходів. Для того, щоб підтримати їх у цьому переході для забезпечення 

високого рівня захисту працівників і реалізації сталих рішень, а також підтримання 

конкурентоспроможності потрібні цілеспрямовані та оновлені настанови, а також заходи з 

підвищення обізнаності та цифрові інструменти з особливою увагою до МСП. 

 

• Соціальний діалог 

 

Соціальні партнери знаходяться в особливо сприятливому становищі для знайдення 

рішень, пристосованих до обставин конкретного виду діяльності чи конкретної галузі. 

Галузевий соціальний діалог у ЄС забезпечує величезний внесок в ефективне застосування 

законодавства ЄС із БЗР. Комісія взаємодіятиме з соціальними партнерами задля визначення 

відповідних сфер і дій на галузевому рівні, потрібних для реалізації цієї рамкової стратегії. 

 

• Доказова база 

 

Дослідження і збирання даних, як на рівні ЄС, так і на національному рівні, є передумовою 

запобігання професійним захворюванням і нещасним випадкам на роботі. Наукові 

рекомендації та новітні технологічні досягнення лягають в основу законодавства й політики 

у сфері БЗР. Це дає змогу Комісії і далі формувати політику на основі отриманих доказів, як 

зазначено в Повідомленні 2021 року про вдосконалення регулювання69. 

 

Обстеження, збирання даних і партнерські перевірки, зосереджені на конкретних темах 

чинної рамкової стратегії, як на національному рівні, так і на рівні ЄС, стануть сходинками 

на шляху досягнення таких цілей у сфері БЗР, як управління змінами, запобігання й 

забезпечення готовності. Заходи мають враховувати ґендерний аспект і пристосовуватися 

до обставин усіх працівників, як-от: (і) потреби молодих працівників, які тільки починають 

трудове життя; (іі) потреби осіб з інвалідністю; (ііі) потреби робочої сили, що старіє, які 

необхідно узгоджувати зі швидкою еволюцією сучасних технологій і на тлі яких зростає 

поширеність хронічних захворювань і станів, що призводять до інвалідності70. 

 

• Реалізація й контроль виконання рамкової стратегії 

 

Успіх цієї рамкової стратегії великою мірою залежить від її реалізації на національному та 

місцевому рівнях. Що досягти цього успіху, державам-членам пропонується: (і) 

актуалізувати їхні чинні стратегії з БЗР; (іі) показати оновлений підхід до захисту 

працівників на місцевому рівні; (ііі) подолати тенденцію до зменшення кількості інспекцій 

умов праці в деяких державах-членах71 шляхом посилення інспекцій на місцях. 

 

Запланований на 2023 рік підсумковий саміт із БЗР, у якому візьмуть участь установи ЄС, 

 
69 https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-joining-forces-make-better-laws_en 
70 The ageing workforce: implications for occupational safety and health. A research review. EU-OSHA, 2016 

[Старіння робочої сили: наслідки для безпеки та здоров’я на роботі. Дослідницький огляд]. 
71 European Commission (2021): ‘Study to support the evaluation of the EU Strategic Framework on health and safety 

at work 2014-2020 – Final Report’ [Європейська Комісія (2021), Дослідження з метою обґрунтування оцінки 

Рамкової стратегії ЄС із безпеки та здоров’я на роботі на 2014-2020 рр. – Підсумковий звіт]. 
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держави-члени, соціальні партнери, EU-OSHA та інші відповідні зацікавлені сторони, 

врахує перші здобуті уроки та ухвалить рекомендації щодо необхідної переорієнтації 

стратегії. Саміт зосередиться на досягнутому прогресі щодо реалізації підходу «Нульова 

смертність» до смертельних випадків, пов’язаних із роботою, а також на готовності до 

потенційних майбутніх загроз здоров’ю та безпеці працівників. 

 

У плані дій із Європейської опори соціальних прав Комісія запропонувала в переглянутому 

наборі соціальних показників новий показник нещасних випадків на роботі зі 

смертельним наслідком. Цей новий показник стане ключовим елементом моніторингу 

вищезгаданого підходу «Нульова смертність» у ЄС. 

 

Ця рамкова стратегія допоможе також покращити застосування й забезпечення 

додержання чинного законодавства ЄС, наприклад, у роботі інспекторів праці, для чого 

надаватиметься підтримка з боку відповідних сторін (наприклад, ККБЗР, EU-OSHA і КСІП). 

Надання інспекторам праці керівних настанов на рівні ЄС і національному рівні, а також 

проведення їхнього навчання для заохочення співпраці й впровадження новаторських 

методів інспектування допомагає покращити послідовне правозастосування в усіх 

державах-членах. Крім того, Комісія працюватиме з EU-OSHA над розробленням 

допоміжних засобів і настанов для роботодавців, зокрема мікро- і малих підприємств, 

спрямованих на сприяння додержанню законодавства з БЗР. 

 

• Підвищення обізнаності та розбудова спроможності 

 

Є дві передумови для реалізації підходу «Нульова смертність» до смертельних випадків, 

пов’язаних із роботою: (і) підвищення обізнаності про ризики, пов’язані з нещасними 

випадками й травмами на роботі та професійними захворюваннями; (іі) розбудова 

спроможності роботодавців для забезпечення безпеки на роботі завдяки навчанню й освіті; 

(ііі) взяття всіма суб’єктами на себе відповідальності за додержання правил і керівних 

принципів. Підвищення обізнаності постійно залишатиметься у фокусі діяльності EU-

OSHA, насамперед у контексті його огляду з БЗР в умовах цифровізації та проведення 

кампанії «Здорові робочі місця: БЗР і цифровізація» (2023-2025 роки). Це сприятиме 

поглибленню знань і підвищенню обізнаності щодо ризиків, пов’язаних із вищезазначеними 

подіями. 

 

• Фінансування 

 

Для залучення інвестицій у заходи з БЗР можна використати кошти ЄС, насамперед кошти 

Механізму відновлення і стійкості та фондів Політики згуртованості. Понад 50% нового 

довгострокового бюджету ЄС і фонду NextGenerationEU буде спрямовано на модернізацію 

ЄС, насамперед через інвестування коштів у дослідження та інновації, екологізацію та 

цифровізацію, забезпечення готовності, відновлення і стійкості. Європейський соціальний 

фонд-плюс (ЄСФ+) може підтримувати заходи, спрямовані на заохочення стабільної, 

якісної зайнятості та соціального залучення; зокрема, на останній із цих напрямів виділено 

25%. Держави-члени можуть використовувати ЄСФ+ для інвестування коштів у: (і) 

інноваційні та більші продуктивні форми організації праці; (іі) навчання; (ііі) інформаційно-

роз’яснювальні кампанії за здоровий спосіб життя; (iv) добробут на роботі; (v) підтримання 

інспекторів праці. Європейський фонд регіонального розвитку (ЄФРР) може сприяти 
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створенню краще пристосованих робочих середовищ, цифрових рішень і обладнання. ЄФРР 

і Фонд згуртованості можуть підтримувати зв’язаність сільських і віддалених районів. Нова 

програма ЄС у галузі охорони здоров’я – EU4Health 2021-2027 – також забезпечуватиме 

чималу підтримку в боротьбі з раком. Крім того, EU4Health 2021-2027 сприятиме: (і) 

профілактиці захворювань серед населення, що старіє, і зміцненню його здоров’я; (іі) 

посиленню спостереження за загрозами здоров’ю. ЄС також підтримуватиме держави-

члени в проведенні наукових досліджень у галузі охорони здоров’я через місію з боротьби 

з раком «Горизонт Європа»72, яка об’єднує інноваційні підходи до досліджень і здоров’я 

населення з акцентом на профілактиці раку та з інфраструктурою, потрібною для 

запровадження цифрових інструментів охорони здоров’я через Фонд з’єднання Європи. У 

перших робочих програмах вищезгаданої місії за напрямом «охорона здоров’я» було 

запропоновано кілька тем, пов’язаних із БЗР. Крім того, цінну інформацію, наприклад щодо 

психічного здоров’я на роботі, нададуть  результати поточних досліджень у сфері безпеки 

та здоров’я на роботі, фінансованих за програмою «Горизонт 2020»73. Є також новий 

Інструмент технічного підтримання, який може допомогти державам-членам у розробленні 

та реалізації реформ у царині БЗР. 

 

4. ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНИХ СТАНДАРТІВ БЗР У СВІТІ 

 

У глобалізованому світі загрози здоров’ю та безпеці не зникають на кордонах. Країни всього 

світу обмінюються найкращою практикою та навчаються на досвіді одна одної. Ключове 

значення має посилення взаємодії з країнами-партнерами ЄС, регіональними й 

міжнародними організаціями та іншими міжнародними форумами задля підвищення 

стандартів БЗР у світовому масштабі. 

 

Комісія взаємодіятиме з Міжнародною організацією праці (МОП) для виконання Декларації 

століття МОП про майбутнє світу праці, ухваленої у 2019 році, та вжиття подальших заходів 

за результатами її виконання. Ця взаємодія передбачатиме підтримання інтеграції права на 

безпечні та здорові умови праці до системи основних принципів і прав у сфері праці, 

встановлену МОП. Особливо актуальним буде співпраця з МОП і ВООЗ щодо даних і знань. 

Ця співпраця включатиме надання спільно з державами-членами підтримки у створенні 

нового показника смертності від захворювань, спричинених чинниками професійного 

ризику, у контексті Цілей сталого розвитку, ухвалених Організацією Об’єднаних Націй. 

 

Комісія заохочуватиме БЗР у глобальних виробничо-збутових ланцюжках і компаніях, що 

діють у країнах із низьким і середнім рівнем доходів. Зокрема, це передбачає продовження 

участі в таких рамкових ініціативах, як «Фонд нульової смертності» Групи семи, «Угода про 

більш безпечні робочі місця» Групи двадцяти та Мережа експертів із БЗР. 

 

Істотно важливо: (і) забезпечити, щоб стандарти БЗР належним чином ураховувалися як 

частина зобов’язань щодо трудових і соціальних стандартів; (іі) сприяти, щоб у майбутні 

торговельні угоди ЄС включалося ширше питання гідної праці. Ефективне виконання 

 
72 Загальна мета місії – «врятувати до 2030 року більш ніж 3 мільйони життів, а тим, кого вразив рак, 

забезпечити довше і краще життя». 
73 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/03a2c022-9c01-11eb-b85c- 01aa75ed71a1/language-

en/format-PDF/source-199503195#document-info 
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торговельних угод ЄС повинно підтримувати додержання цих зобов’язань, як показує 

недавній приклад Угоди про економічне партнерство між ЄС і Японією. 

 

Комісія і далі розвиватиме двосторонню співпрацю з країнами-партнерами для сприяння 

покращенню умов праці, викорінюючи в такий спосіб прояви нерівності та заохочуючи 

розвиток людини в усьому світі. Крім того, буде відновлена двостороння співпраця зі США 

за переглянутою й актуалізованою спільною програмою в галузі БЗР, а також розпочата 

співпраця з іншими країнами, зокрема з Канадою. 

 

Надаватиметься підтримка країнам-кандидатам та потенційним кандидатам у їхніх зусиллях 

з узгодження їхньої правової бази та політики з БЗР із законодавством ЄС. Для Західних 

Балкан це передбачає підтримання через: (і) процес впровадження економічних програм і 

програм реформ; (іі) засідання підкомітетів; (ііі) переговори за Главою 19 (у доречних 

випадках); (iv) надання фінансової допомоги для реалізації заходів EU-OSHA і на 

підтримання органів БЗР. 

 

Розвиватиметься також двостороння співпраця з питань БЗР зі Східним сусідством та 

Південним сусідством, зокрема через сприяння регіональній співпраці, наприклад, через 

Східне партнерство та Середземноморський союз. 

 

5. ВИСНОВОК 

 

Ця рамкова стратегія спрямована на те, щоб мобілізувати установи ЄС, держави-члени, 

соціальних партнерів та інші відповідні зацікавлені сторони навколо спільних пріоритетів 

щодо захисту здоров’я та безпеки працівників. Вона поширюється на всі відповідні сторони, 

які опікуються питаннями здоров’я та безпеки на роботі (національні адміністрації, зокрема 

органи інспекції праці, роботодавців, працівників та інших суб’єктів у сфері БЗР) й утворює 

основу для дій, співпраці й обміну. 

 

Комісія працюватиме з державами-членами й соціальними партнерами для: (і) урахування 

змін у новому світі праці; (іі) покращення запобігання нещасним випадкам на роботі та 

професійним захворюванням відповідно до підходу «Нульова смертність»; (ііі) посилення 

готовності до потенційних майбутніх криз у галузі охорони здоров’я. 

 

Комісія закликає держави-члени актуалізувати та розробити свої національні стратегії з БЗР 

відповідно до цієї рамкової стратегії – спільно із соціальними партнерами – щоб забезпечити 

вжиття нових заходів на місцях. Запланований на 2023 рік саміт із БЗР дасть змогу 

оцінити прогрес, досягнутий у реалізації цієї амбітної стратегії, а також проаналізувати 

адаптацію у світлі контексту, що швидко змінюється. 
 


