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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-
Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li s-settur tal-attivitajiet taż-żejt u l-gass fil-baħar iġib miegħu riskji kbar għas-
saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema minħabba l-kundizzjonijiet ambjentali spiss estremi, il-
ħinijiet tax-xogħol f’forma ta’ perjodi ta’ 12-il siegħa, kif ukoll minħabba sitwazzjoni ta’ 
iżolament, u jqis li l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom għandhom ikunu regolamentati, 
partikolarment fir-rigward tal-iżbalji umani li dawn jistgħu jikkawżaw;

2. Jilqa’ l-intenzjoni tal-Kummissjoni li teżamina mill-ġdid id-Direttiva 92/91/KEE, u jitlob 
li jkun hemm approċċ f’termini ta’ armonizzazzjoni massima u mhux minima, peress li 
din tista’ twassal għal differenzi fit-trattament fi ħdan l-istess intrapriża skont il-post tax-
xogħol;

3. Jinsisti dwar il-bżonn li jkun hemm sistemi ta’ kontroll effikaċi min-naħa tal-entitajiet ta’ 
spezzjoni, b’metodi innovattivi ta’ verifiki speċifiċi fir-rigward tal-ħinijiet tax-xogħol u l-
operazzjonijiet ta’ salvataġġ;

4. Jixtieq li tiġi żviluppata kultura ta’ saħħa u ta’ sikurezza, permezz tal-impenn min-naħa 
tal-intrapriżi u l-parteċipazzjoni attiva min-naħa tal-ħaddiema, partikolarment billi dawn 
jiġu kkonsultati u billi jiġu assoċjati fit-tfassil u fl-applikazzjoni tal-proċeduri ta' 
sikurezza, kif ukoll billi tingħata informazzjoni dwar ir-riskju potenzjali li jkunu qed 
jiffaċċjaw;

5. Jitlob lill-Kummissjoni biex tqis il-possibilità li tiddefinixxi l-bżonnijiet, f’termini ta’ 
taħriġ għall-ħaddiema li jwettqu kompiti b’riskju għoli;

6. Jitlob li jiġu applikati kriterji stretti fil-qasam tas-sikurezza u tat-taħriġ lis-sottokuntratturi, 
li għandu jkollhom il-kompetenzi meħtieġa biex iwettqu kompiti ta’ manutenzjoni u ta’ 
kostruzzjoni;

7. Jitlob lis-soċjetajiet b’sede fl-Unjoni biex japplikaw l-istess regoli fil-qasam tas-saħħa u 
tas-sikurezza tal-ħaddiema għall-attivitajiet kollha tagħhom fid-dinja.


