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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ενδιάμεση εξέταση της ευρωπαϊκής στρατηγικής 2007-2012 για την 
υγεία και την ασφάλεια στην εργασία
(2011/2147(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα το προοίμιο και 
τα άρθρα 3 και 6,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα 
τα άρθρα 3, 6, 9, 20, 151, 152, 153, 154, 156, 159 και 168,

– έχοντας υπόψη το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ειδικότερα τα άρθρα 1, 27, 3, 31, 32, 33 και 231,

– έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη της 3ης Μαΐου 1996 και ειδικότερα 
το μέρος I και το άρθρο 3 του μέρους II,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Φιλαδέλφειας της 10ης Μαΐου 1944 σχετικά με τους 
σκοπούς και τους στόχους της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

– έχοντας υπόψη τις συμβάσεις και τις συστάσεις της ΔΟΕ στον τομέα της υγείας και της 
ασφάλειας στην εργασία,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1338/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές 
στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην εργασία2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά 
με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (οδηγία πλαίσιο) και τις επί μέρους οδηγίες 
αυτής3,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης 
του χρόνου εργασίας4,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των ειδικών οδηγιών της καθώς και των οδηγιών του 
Συμβουλίου 83/477/ΕΟΚ, 91/383/ΕΟΚ, 92/29/ΕΟΚ και 94/33/ΕΚ, με σκοπό την 

                                               
1 EE C 303, 14.12.2007, σ. 1.
2 EE L 354, 31.12.2008, σ. 70.
3 EE L 183, 29.6.1989, σ. 1.
4 EE L 299, 18.11.2003, σ. 9.
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απλούστευση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων εφαρμογής1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/32/ΕΕ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της 
συμφωνίας πλαισίου σχετικά με την πρόληψη των τραυματισμών που προκαλούνται 
από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα, η οποία συνήφθη 
από τις ενώσεις HOSPEEM και EPSU2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Βελτίωση της ποιότητας και 
της παραγωγικότητας στην εργασία: κοινοτική στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και 
την ασφάλεια στην εργασία» (COM(2007)0062),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ανανεωμένη κοινωνική 
ατζέντα: Ευκαιρίες, πρόσβαση και αλληλεγγύη στην Ευρώπη του 21ου αιώνα»
(COM(2008)0412),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας 
πλαισίου για το στρες στην εργασία που ενέκριναν οι κοινωνικοί εταίροι 
(COM(2011)0241),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με την προώθηση 
της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2006 που περιλαμβάνει συστάσεις προς 
την Επιτροπή σχετικά με την προστασία του νοσηλευτικού προσωπικού στην Ευρώπη 
από λοιμώξεις που μεταδίδονται με το αίμα και προκαλούνται από τραυματισμούς από 
βελόνες4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2007 με τίτλο «προώθηση της 
αξιοπρεπούς εργασίας για όλους»5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την κοινοτική 
στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την κοινωνική 
ευθύνη των επιχειρήσεων υπεργολαβίας στις αλυσίδες παραγωγής7,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 
2011 με τίτλο «Η ενδιάμεση αξιολόγηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής 2007-2012 για 
την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία» (SEC(2011)0547),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
                                               
1 EE L 165, 27.6.2007, σ. 21.
2 EE L 134, 1.6.2010, σ. 66.
3 EE C 304Ε, 1.12.2005, σ. 400.
4 EE C 303Ε, 13.12.2006, σ. 754.
5 EE C 102Ε, 24.4.2008, σ. 321.
6 EE C 41Ε, 19.2.2009, σ. 14.
7 EE C 117Ε, 6.5.2010. σ. 176.
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και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων (A7-0000/2011),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην υγεία είναι θεμελιώδες δικαίωμα και ότι 
κάθε εργαζόμενος δικαιούται να έχει συνθήκες εργασίας που σέβονται την υγεία του, 
την ασφάλειά του και την αξιοπρέπειά του,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέουσα προστασία των εργαζομένων ευνοεί την ποιότητα 
ζωής, την ποιότητα εργασίας και την παραγωγικότητα· ότι το κόστος των 
επαγγελματικών ασθενειών και των εργατικών ατυχημάτων για τις επιχειρήσεις και τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, υπολογίζεται ότι ανέρχεται στο 5,9%1 του ΑΕΠ,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική ανάληψη της εργασίας μέσω της υπεργολαβίας 
και η προσωρινή εργασία συνεπάγονται συχνά λιγότερο εκπαιδευμένο προσωπικό και 
χαλαρές εργασιακές σχέσεις,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ αναφέρεται στην ευθύνη των 
εργοδοτών κατά την εφαρμογή μιας πολιτικής συστηματικής πρόληψης η οποία αφορά 
όλους τους κινδύνους οποιοδήποτε και αν είναι το καθεστώς του εργαζόμενου,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη επίπτωση των χρόνιων προβλημάτων υγείας που 
συνδέονται με την εργασία όπως οι μυοσκελετικές διαταραχές (TMS) και οι κίνδυνοι 
ψυχολογικού-κοινωνικού χαρακτήρα,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καρκίνος αποτελεί την πρώτη αιτία θνησιμότητας που 
συνδέεται με την εργασία, ακολουθούμενος από καρδιοαγγειακά και αναπνευστικά 
νοσήματα, ενώ τα εργατικά ατυχήματα είναι υπεύθυνα για έναν μικρό μόλις αριθμός 
θανάτων2,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 168.000 ευρωπαίοι πολίτες βρίσκουν σε ετήσια βάση το 
θάνατο από ατυχήματα ή ασθένειες που συνδέονται με την εργασία3,

Η ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής

1. υπενθυμίζει ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς σε σχέση με την υγεία και την 
ασφάλεια στην εργασία (SST) δεν επιτρέπει την αυτόματη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας, δεδομένου ότι είναι κρίσιμης σημασίας η ορθή εφαρμογή του, ιδίως με τη 
συμμετοχή των εργαζομένων και ο έλεγχος της εφαρμογής της νομοθεσίας· καλεί την 
Επιτροπή να αντιδράσει ταχέως στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων·

2. υπενθυμίζει ότι η νομική δέσμευση και οι διεκδικήσεις των απασχολούμενων 

                                               
1 Australian Government: The Cost of Work-Related Injury and Illness for Australian Employers, Workers and 
the Community. Australian Safety and Compensation Council, Commonwealth of Australia 2009,  41 p. March 
2009.
2 Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, 2005, εκτίμηση για την ΕΕ-27·
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/wdcongrs17/index.htm .
3 Hämäläinen P, Saarela KL, Takala J: Global trend according to estimated number of occupational accidents 
and fatal work-related diseases at region and country level. Journal of Safety Research 40 (2009) 125–139.
Elsevier B.V.
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εμφανίζονται ως δύο κύριοι παράγοντες προκειμένου οι εργοδότες να αναλάβουν 
δράση1·

3. θεωρεί αναγκαία τη συνέπεια, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ
των πολιτικών SST και των λοιπών δημοσίων πολιτικών σε σχέση με την υγεία, την 
απασχόληση, τη βιομηχανία, το περιβάλλον, τις μεταφορές, την παιδεία και την 
ενέργειας·

4. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η πλήρης εφαρμογή του REACH και την ανάγκη 
μιας μεγαλύτερης συνέργειας μεταξύ αυτού και των πολιτικών SST τόσο σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο όσο και σε επίπεδο των διαφόρων κρατών μελών·

5. ζητεί να καθοριστούν στο πλαίσιο της προσεχούς ευρωπαϊκής στρατηγικής και εκ των 
προτέρων μετρήσιμοι στόχοι συνοδευόμενοι από δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα και 
μία περιοδική αξιολόγηση· εκφράζει την επιθυμία να καταστεί δεσμευτικός ο στόχος 
ενός επιθεωρητή εργασίας ανά 10.000 εργαζόμενους, όπως συνιστά η ΔΟΕ·

6. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη και οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν εκ των προτέρων 
στις πολιτικές πρόληψης των κινδύνων και να διασφαλίσουν τη συμμετοχή των 
εργαζομένων· θεωρεί ότι η επιστροφή στις επενδύσεις εξασφαλίζεται με την άνοδο της 
παραγωγικότητας στην εργασία και τη μείωση των δαπανών κοινωνικής ασφάλισης·

7. εκφράζει τη λύπη του για την άνιση εφαρμογή της συμφωνίας πλαισίου για το στρες 
στην εργασία στην ΕΕ και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση 
σχετικά με το στρες στην εργασία·

8. θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή πολιτική σχετικά με τους χημικούς κινδύνους και η πρόληψη 
των καρκίνων που συνδέονται με την εργασία πρέπει να είναι περισσότερο φιλόδοξοι 
και με καλύτερα αντανακλαστικά·

9. υπογραμμίζει την εξάπλωση μη τυποποιημένων μορφών εργασίας (προσωρινή εργασία, 
εποχιακή, μισού χρόνου, τηλεργασία), που απαιτούν μία ειδική προσέγγιση για την 
προστασία των εργαζομένων· ζητεί από την Επιτροπή ένα νομοθετικό μέσο για την 
κοινή και αλληλέγγυα ευθύνη των επιχειρήσεων στις αλυσίδες της υπεργολαβίας·

10. θεωρεί αναγκαία την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΕΕ, ΔΟΕ και ΔΥΟ 
προκειμένου να εξευρεθούν λύσεις σε σχέση με τον κοινωνικό ανταγωνισμό μεταξύ 
των ευρωπαίων εργαζομένων και εκείνων των τρίτων χωρών·

Συλλογή στατιστικών στοιχείων

11. υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να διαθέτει στατιστικά μέσα αξιολόγησης της 
πρόληψης όχι μόνο από πλευράς ατυχημάτων αλλά και από πλευράς παθολογιών και 
ποσοστού εργαζομένων που εκτίθενται σε χημικές, φυσικές ή βιολογικές ουσίες και σε 
επικίνδυνες καταστάσεις από πλευράς οργάνωσης εργασίας·

12.  ζητεί να προβεί η ευρωπαϊκή υπηρεσία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία 

                                               
1 EU-OSHA, μελέτη «Ευρωπαϊκή μελέτη για τους νέους και αναδυόμενους κινδύνους», (Esener), 2009.
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(EU-OSHA) σε απογραφή των εθνικών δεικτών σε σχέση με την έκθεση σε καρκίνους 
και να προβεί σε μία ανακεφαλαίωση των γνώσεων σε σχέση με την έκθεση των 
ιδιαίτερα ευάλωτων εργαζομένων·

13. υπογραμμίζει τις δυσχέρειες που παρουσιάζονται στη συλλογή δεδομένων σε πολλά 
κράτη μέλη· ζητεί να ενισχυθούν οι εργασίες των υπηρεσιών EU-OSHA και Eurofound 
(Ευρωπαϊκό ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας) και να 
μοιραστούν ευρύτατα·

14. διαπιστώνει τη μείωση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων στην ΕΕ, πιθανώς 
λόγω μικρότερου ποσοστού δραστηριότητας και τη διαρκή μετάβαση της οικονομίας 
στον τριτογενή τομέα· εκφράζει την επιθυμία στο πλαίσιο των στόχων που έχουν 
καθοριστεί σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και της αξιολόγησης της επιτυχίας τους να 
λαμβάνεται περισσότερο υπόψη η μακροοικονομική αυτή διάσταση·

15. επισημαίνει τα αποτελέσματα του προγράμματος «Scoreboard 2009» της Επιτροπής 
που εκθέτει τις επιδόσεις των κρατών μελών· εκφράζει τη λύπη του γιατί τα δεδομένα 
δεν αποτελούν αντικείμενο του οποιουδήποτε δημοκρατικού ελέγχου και παρέχονται 
κατά τρόπο καθαρά προαιρετικό·

16. θεωρεί αναγκαίο να μελετηθεί η σχέση μεταξύ ταλαιπωρίας στην εργασία και 
οργάνωσης της εργασία αντί να επικεντρωνόμαστε σε στατιστικά στοιχεία και στη 
διερεύνηση των ατομικών αδυναμιών·

17. διερωτάται ως προς κατά πόσο γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα στην SST στο πλαίσιο 
αδήλωτων δραστηριοτήτων· υπογραμμίζει ότι η SST αποτελεί δικαίωμα οποιοδήποτε 
και αν είναι το καθεστώς του εργαζόμενου και ότι το δικαίωμα αυτό πρέπει να έχει 
υπόσταση στο πλαίσιο της νομοθεσίας·

Για μία κουλτούρα της πρόληψης

18. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους μεταξύ 
των απασχολούμενων, των εργοδοτών, των κοινωνικών εταίρων ή ακόμη και των 
υγειονομικών υπηρεσιών· υπενθυμίζει το θετικό ρόλο της συμμετοχής και 
εκπροσώπησης των εργαζομένων σχετικά1·

19. θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι πρέπει στο σύνολό τους να καλύπτονται από μία διάταξη 
πρόληψης των κινδύνων, περιλαμβανομένων εκείνων του δημόσιου τομέα·

20. θεωρεί ότι πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των υπηρεσιών πρόληψης έναντι του 
εργοδότη· εκφράζει τη λύπη του γιατί σε ορισμένα κράτη μέλη, η διαχείριση των 
υπηρεσιών για την υγεία στην εργασία ανατίθενται σε ενώσεις εργοδοτών οι οποίες 
καθίστανται έτσι τόσο κριτές όσο και κρινόμενοι·

21. υπενθυμίζει ότι η επιθεώρηση εργασίας διαδραματίζει απαραίτητο ρόλο στην 
εξακρίβωση της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας και επομένως στον τομέα της 
πρόληψης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις κυρώσεις σε σχέση με τις 

                                               
1 EU-OSHA, μελέτη Esener· Eurofund, Συνθήκες εργασίας και κοινωνικός διάλογος, 2009.
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επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους στον τομέα των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων (μισθοί, SST, περιλαμβανομένης της διάρκειας εργασίας)·

22. είναι πεπεισμένο ότι χωρίς αξιολόγηση των κινδύνων, είναι αδύνατη η σωστή 
προστασία των εργαζομένων· θεωρεί σημαντικό να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις να θέσουν σε ενέργεια οικείες πολιτικές πρόληψης των κινδύνων· 
υπογραμμίζει το θετικό ρόλο πρωτοβουλιών όπως η OiRA1, που εκπονήθηκε από την 
EU-OSHA, απλών, δωρεάν και στοχοθετημένων·

23. εκφράζει την ανησυχία του για τις επιπτώσεις της υπεργολαβίας, επί παραδείγματι, 
στον τομέα των πυρηνικών εγκαταστάσεων για πυρηνικούς και στρατιωτικούς 
σκοπούς, δεδομένου ότι ο κάθε εργοδότης έχει την τάση να περιορίζει τις προληπτικές
του ενέργειες σε σχέση με τους εργαζόμενους που απασχολεί· ζητεί από την Επιτροπή 
να προτείνει νομοθεσία σχετικά με την υπεργολαβία·

24. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση οδηγίας2 που θα προστατεύει την 
εγρήγορση και την εμπειρογνωμοσύνη στις περιπτώσεις ατόμων που ανησυχούν εύλογα 
για κινδύνους οι οποίοι δεν αναγνωρίζονται στο πλαίσιο μιας επιχείρησης·

Ευάλωτοι εργαζόμενοι και ειδικοί κίνδυνοι

25. υπενθυμίζει ότι οι διακινούμενοι εργαζόμενοι3, οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες σε 
ηλικία τεκνοποίησης, οι ανάπηροι, οι εργαζόμενοι με ελλιπή κατάρτιση είναι 
κατηγορίες ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε κίνδυνο4·

26. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη πρωτοβουλιών με στόχο την αντιμετώπιση της 
κατάστασης των ανεξάρτητων, προσωρινών και οικιακών εργαζομένων ή εκείνων που 
τελούν υπό σύμβαση βραχείας διαρκείας, εις τρόπον ώστε να έχουν και αυτοί το 
δικαίωμα σεβασμού της SST·

27. εκφράζει την ανησυχία του για τις συνθήκες εργασίας στον τομέα των πυρηνικών 
δραστηριοτήτων όπου απασχολούνται αποσπασμένοι εργαζόμενοι, προσωρινά 
εργαζόμενοι και υπεργολάβοι που ελάχιστη πληροφόρηση έχουν για τα δικαιώματά 
τους· υπενθυμίζει τους κινδύνους που βαρύνουν τους μισθωτούς αυτούς εξαιτίας ενός 
χαμηλότερου επιπέδου κοινωνικής πρόνοιας·

28. ζητεί την εκπόνηση μιας μελέτης για τις επιπτώσεις των ενδεχομένων κινδύνων των 
νανοτεχνολογιών στους χώρους εργασίας·

29. θεωρεί ότι η υπερβολική διάρκεια εργασίας και οι ανεπαρκείς περίοδοι ανάπαυσης 
αποτελούν βασικό παράγοντα της αύξησης του επιπέδου των εργατικών ατυχημάτων 
και των επαγγελματικών ασθενειών· επιθυμεί την κατάργηση των ρητρών εξαίρεσης 
στην οδηγία 2003/88/ΕΚ, υπενθυμίζει ότι οι ρήτρες αυτές παραβιάζουν τις βασικές 
αρχές της SST·

                                               
1 Online interactive Risk Assessment, developpé par EU-OSHA.
2 Σύμφωνα με το παράδειγμα της Whistleblower Protection Act του 1989 των ΗΠΑ.
3 Eurofound, Απασχόληση και συνθήκες εργασίας των διακινουμένων εργαζομένων, 2007.
4 Milieu, Occupational health and safety risks for the most vulnerable workers, 2011.
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30. εκφράζει την ανησυχία του για την προώθηση της μερικής μη επιλεγμένης εργασίας, τα 
μειωμένα ωράρια και τη νυχτερινή εργασία1· εκφράζει την επιθυμία να εκτιμηθούν οι 
κίνδυνοι της τηλεργασίας και της πολλαπλής δραστηριότητας στη συμφιλίωση του 
ιδιωτικού με τον επαγγελματικό βίο·

31. εκφράζει την επιθυμία η μελλοντική νομοθετική πρόταση2 για τις μυοσκελετικές 
διαταραχές να καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων·

32. επαναλαμβάνει το αίτημά του να μετατραπεί σε οδηγία η σύσταση 2003/670 σχετικά με 
τον ευρωπαϊκό κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών·

33. εκφράζει την ανησυχία του για τον αριθμό των καρκίνων που συνδέονται με την 
άσκηση μιας επαγγελματικής δραστηριότητας3· εκφράζει τη λύπη του γιατί υψηλός 
αριθμός εργαζομένων εξακολουθεί να είναι εκτεθειμένος στους κινδύνους από τον 
αμίαντο4·

34. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επισπεύσουν την εφαρμογή του REACH
και ιδιαίτερα την αντικατάσταση των πλέον ανησυχητικών χημικών ουσιών·

35. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας 2004/37 για 
τις καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες ουσίες πριν από το τέλος του 2012 προκειμένου 
να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της στις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες κατ’ 
αναλογίαν με τις λίαν ανησυχητικές ουσίες του REACH και να ενισχυθεί η εφαρμογή 
της αρχής της υποκατάστασης· επιθυμεί να συνδεθεί τούτο με την αναπαραγωγική 
υγεία·

36. θεωρεί ότι τα μέγιστα όρια έκθεσης βασιζόμενα στις επιπτώσεις στην υγεία και όχι 
στην αξιολόγηση του εφικτού από τεχνική άποψη, όπως συμβαίνει σήμερα, θα έπρεπε 
να καθορισθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις περισσότερες καρκινογόνες ουσίες·

37. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

                                               
1 Eurofound, European Working Condition Survey (EWCS), 2010· Eurostat, Ελαστικότητα στη διαχείριση του 
χρόνου εργασίας για τους άνδρες και τις γυναίκες.
2 Προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2011.
3 Nordic Occupational Cancer Project (NOCCA).
4 Επιτροπή ανώτατων υπευθύνων επιθεώρησης εργασίας (CHRIT), 2006.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Βελτίωση της εφαρμογής της νομοθεσίας

Υφίσταται ένα κοινοτικό κεκτημένο σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασίας 
(SST), με την οδηγία πλαίσιο του 1989 και τις οδηγίες σχετικά με τους ιδιαίτερους κινδύνους 
ή τομείς χωρίς να λησμονούμε την οδηγία REACH. Το νομοθετικό αυτό οπλοστάσιο που
επιτρέπει την εφαρμογή των ευρωπαϊκών συνθηκών και του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων στον τομέα της υγείας στην εργασία διασφαλίζει το σεβασμό του θεμελιώδους
δικαιώματος στην υγείας.

Ωστόσο, η στρατηγική υπογραμμίζει ότι τούτο δεν αρκεί. Πρέπει να αναπτυχθεί η νομοθεσία 
αυτή προκειμένου να προσαρμοστεί στους νέους κινδύνους όπως οι κίνδυνοι ψυχολογικού-
κοινωνικού χαρακτήρα. Οι κίνδυνοι αυτοί δεν θίγονται επαρκώς στο πλαίσιο της κοινοτικής 
στρατηγικής 2007-2012, καθώς και σε ορισμένα κράτη μέλη. Πρόκειται ωστόσο σήμερα για 
έναν βασικό κίνδυνο της υγείας στην εργασία. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν γενικά τους 
κινδύνους ψυχολογικού-κοινωνικού χαρακτήρα παρέχοντας κατάρτιση, οι εργαζόμενοι όμως 
υποφέρουν κατά πρώτο λόγο από μία ανεπαρκή οργάνωση και διαχείριση της εργασίας. 
Πρέπει επομένως να μελετηθεί ο σύνδεσμος μεταξύ ταλαιπωρίας στην εργασία και 
οργάνωσης της εργασίας σε μεγαλύτερο βάθος εάν επιθυμούμε βιώσιμες λύσεις σε σχέση με 
την ανάπτυξη των κινδύνων ψυχολογικού-κοινωνικού χαρακτήρα.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί πρόοδος στην ευρωπαϊκή εναρμόνιση όταν τούτο είναι σκόπιμο. 
Εξάλλου, η νομοθεσία δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Χρειάζεται να γίνονται πλήρως 
σεβαστά από τα κράτη μέλη το γράμμα και το πνεύμα της οδηγίας πλαισίου και των 
τομεακών οδηγιών κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής. Η εξακρίβωση της ορθής 
εφαρμογής της νομοθεσίας σε σχέση με την SST αποδίδει κρίσιμο ρόλο στις επιθεωρήσεις 
της εργασίας στον τομέα της πρόληψης και του ελέγχου των κινδύνων. Οι επιθεωρήσεις 
διαδραματίζουν επίσης θετικό ρόλο για τη βελτίωση της ενημέρωσης και της 
εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο της επιχείρησης. Τα κράτη μέλη θα έπρεπε να ενισχύσουν 
το προσωπικό και τους πόρους για την επιθεώρηση της εργασίας και να επιτύχουν το στόχο 
του ενός επιθεωρητή ανά 10.000 εργαζόμενους, σύμφωνα με τις συστάσεις της Οργάνωσης 
Επιθεώρησης της Εργασίας. Πρόκειται για ένα στόχο που περιλαμβανόταν ήδη στην έκθεση 
Wilmott του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κοινοτική στρατηγική 2007-2012. Εξάλλου, 
η Επιτροπή έχει επίσης να διαδραματίσει κάποιο ρόλο με τις διαδικασίες επί παραβάσει που 
μπορεί να κινήσει έναντι των κρατών μελών. Τέλος, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, δηλαδή οι 
εργαζόμενοι και όλα τα άτομα που συχνάζουν στους χώρους εργασίας, να έχουν τη 
δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες εντοπισμού και πρόληψης των κινδύνων.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ο θετικός ρόλος των ατόμων που «καλούν σε εγρήγορση» με 
νόμιμο τρόπο σε σχέση με τους μη αναγνωρισμένους κινδύνους στο πλαίσιο μιας 
εγκατάστασης. Η διαδικασία εγρήγορσης πρέπει να προστατεύεται όπως συμβαίνει σε 
διάφορες χώρες στην Ευρώπη και τον κόσμο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η «Public Interest 
Disclosure Act» προστατεύει από το 1998 τα άτομα που καλούν σε εγρήγορση απολύσεις και 
πιέσεις. Στις ΗΠΑ, οι προστασία των ατόμων αυτών εξαρτάται ιδιαίτερα από το αντικείμενο 
του κινδύνου και την καταγγελία ή το καθεστώς του ατόμου που καταγγέλλει και 
τοποθετείται στην Whistleblower Protection Act του 1989.
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Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι κατά τη γνώμη της εισηγήτριας, οι προσπάθειες 
βελτίωσης της SST διέπονται από μία λογική επωφελή για όλους. Η εφαρμογή πολιτικών και 
πρακτικών προώθησης της υγείας στην εργασία παράγει θετικά αποτελέσματα σε τέσσερις 
τομείς και συγκεκριμένα: οικονομικά, κοινωνικά και προσωπικά οφέλη καθώς και οφέλη σε 
επίπεδο εικόνας της επιχείρησης.

II. Συμπερίληψη όλων των εργαζομένων στις πολιτικές πρόληψης

Είναι καταρχήν σημαντικό να εντοπιστούν οι κατηγορίες εργαζομένων που βρίσκονται σε 
κίνδυνο, καθώς και οι μη καλυπτόμενοι εργαζόμενοι προκειμένου να δοθούν οι δέουσες 
απαντήσεις. Πρέπει να ενεργήσουμε εις τρόπον ώστε οι εργαζόμενοι να καλύπτονται από 
πολιτικές πρόληψης και να γίνεται στην πράξη σεβαστό το θεμελιώδες δικαίωμά τους στην 
υγεία.

Κατά πρώτο λόγο, υφίστανται ομάδες εργαζομένων σε κίνδυνο και συγκεκριμένα οι μισθωτοί 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι εργαζόμενοι σε τομείς ιδιαίτερα επικίνδυνους όπως οι 
κατασκευές, οι ανάπηροι εργαζόμενοι και οι γυναίκες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι γυναίκες 
είναι συχνά πολυπληθέστερες μεταξύ των φτωχών εργαζομένων ακριβώς λόγω των 
προτάσεων για απασχόληση που τους υποβάλλονται για μερική μη επιθυμητή εργασία, 
ωράρια δύο ή τριών ωρών την ημέρα και επισφαλείς συμβάσεις, ιδιαίτερα στους τομείς των 
μεγάλων καταστημάτων, της καθαριότητας, των προσωπικών υπηρεσιών και στα 
γηροκομεία. 

Η προστασία των απασχολουμένων στις ΜΜΕ αποτελεί μια ακόμη πρόκληση δεδομένου ότι 
υφίστανται μεγάλα περιθώρια βελτίωσης σχετικά. Ένας  τρόπος επίτευξης προόδου είναι η 
απλούστευση της διαδικασίας αξιολόγησης των κινδύνων για τις ΜΜΕ. Το λογισμικό που 
διένειμαν οι EU-OSHA, OiRA, μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο. Από την άλλη πλευρά, 
η ευρωπαϊκή μελέτη Esener δείχνει ότι οι εργοδότες αναγνωρίζουν πως είναι οι πρώτοι που 
δεν διαθέτουν ενημέρωση αφενός και αφετέρου, ότι οι νομικές υποχρεώσεις τους παρέχουν 
το κίνητρο να προβούν σε προληπτικές ενέργειες.

Κατά δεύτερο λόγο, υφίστανται ομάδες που δεν καλύπτονται από τις πολιτικές πρόληψης 
δεδομένου ότι ωθούνται εκτός της σφαίρας πρόληψης. Πρόκειται για εργαζόμενους σε 
υπεργολαβία, μη καταχωρημένους, οικιακούς βοηθούς, ευκαιριακούς εργαζόμενους κ.λπ. 
Διαπιστώνουμε ότι η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από την προώθηση της 
εξωτερικής ανάθεσης των εργασιών και συγκεκριμένα υπεργολαβία εν σειρά, απόσπαση 
εργαζομένων, συμβάσεις προσωρινής εργασίας κ.λπ. Μεταξύ των συμβάσεων προσωρινής 
εργασίας υφίσταται, επί παραδείγματι πάντοτε, ένα τμήμα που αντιστοιχεί στην επιλογή του 
ατόμου, ένα άλλο τμήμα σε μία δέσμευση που επιβάλλεται στο άτομο. Σε κάθε περίπτωση 
όμως υφίσταται πρόβλημα ενημέρωσης και κατάρτισης για τους κινδύνους. Η περίπτωση του 
πυρηνικού τομέα είναι διαφωτιστική.

Πράγματι, λαμβανομένων υπόψη των δυνάμει καταστρεπτικών συνεπειών ενός ανθρωπίνου 
λάθους στη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων και του χρησιμοποιούμενου καυσίμου, 
είναι ουσιώδους σημασίας να υπάρχουν αυστηροί κανόνες κατάρτισης, ασφάλειας στην 
εργασία και επιθεώρησης από ανεξάρτητες οντότητες. Πρέπει να ζητείται η γνώμη των ιδίων 
των εργαζομένων ή των εκπροσώπων τους και να συμμετέχουν στη δημιουργία και την 
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εφαρμογή διαδικασιών ασφάλειας. Η διαρκής κατάρτισης πρέπει να παρέχεται σε όλους τους 
εργαζόμενους στους χώρους όπου αποθηκεύονται επικίνδυνα υλικά ή όπου οι εργαζόμενοι 
συμμετέχουν στη μεταφορά των υλικών αυτών. Τούτο δεν αφορά απλώς το τεχνικό 
προσωπικό αλλά το σύνολο των εργαζομένων όποια και αν είναι η διάρκεια της σύμβασής 
τους ή ο ρόλος τους επιτόπου. 

III. Υπολογισμός των χημικών και βιολογικών κινδύνων

Οι χημικοί και βιολογικοί κίνδυνοι είναι πολύπλοκοι και τα δεδομένα είναι ακόμη ανεπαρκή, 
δεν υπάρχει όμως η παραμικρή αμφιβολία ότι έχουν πολύ αρνητικές συνέπειες στους 
εργαζόμενους. Πρέπει να ενεργήσουμε τάχιστα για τον αμίαντο, το σιλίκιο και άλλες πολύ 
γνωστές καρκινογόνες ουσίες. Πρέπει να αποτιμηθούν και να εντοπιστούν προϊόντα που να 
μπορούν να υποκαταστήσουν τα καρκινογόνα και να αναπτυχθούν διαδικασίες ελέγχου για 
εκείνα που δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Το REACH έχει να διαδραματίσει πολύ 
σημαντικό ρόλο στην πρόληψη των καρκίνων και άλλων χρόνιων ασθενειών που συνδέονται 
με την εργασία. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να ενημερωθούν και να εφαρμοστούν κατά τρόπο 
ολοκληρωμένο. Τέλος, πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες σε ηλικία 
τεκνοποίησης λόγω των επιπτώσεων στο έμβρυο.


