
PR\873201MT.doc PE469.808v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

2011/2147(INI)

19.7.2011

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar ir-rieżami ta' nofs il-perjodu tal-istrateġija Ewropea 2007-2012 dwar is-
saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol
(2011/2147(INI))

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Rapporteur: Karima Delli



PE469.808v01-00 2/12 PR\873201MT.doc

MT

PR_INI

WERREJ

Paġna

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW ..............................3

NOTA SPJEGATTIVA........................................................................................................10



PR\873201MT.doc 3/12 PE469.808v01-00

MT

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-rieżami ta' nofs il-perjodu tal-istrateġija Ewropea 2007-2012 dwar is-saħħa u s-
sigurtà fuq il-post tax-xogħol
(2011/2147(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-preambolu u l-
Artikoli 3 u 6 tiegħu,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u, b'mod 
partikolari l-Artikoli 3, 6, 9, 20, 151, 152, 153, 154, 156, 159 u 168 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, u b'mod 
partikolari l-Artikoli 1, 3, 27, 31, 32 u 33 tagħha1,

– wara li kkunsidra l-Karta Soċjali Ewropea tat-3 ta' Mejju 1996, u b'mod partikolari l-
Parti I u l-Artikolu 3 tal-Parti II tagħha,

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Philadelphia tal-10 ta' Mejju 1944 dwar il-miri u l-
għanijiet tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol,

– wara li kkunsidra l-konvenzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-ILO fil-qasam tas-
saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1338/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar l-istatistika Komunitarja dwar is-saħħa pubblika 
u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol2,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta' Ġunju 1989 dwar l-
introduzzjoni ta' miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema 
fuq ix-xogħol (direttiva qafas) u d-direttivi individwali tagħha3,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2003/88/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
4 ta’ Novembru 2003 li tikkonċerna ċerti aspetti tal-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol4,

– wara li kkunsidra d-Direttiva 2007/30/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
20 ta’ Ġunju 2007 li temenda d-Direttiva 89/391/KEE tal-Kunsill, id-Direttivi 
partikolari tagħha kif ukoll id-Direttivi tal-Kunsill 83/447/KEE, 91/383/KEE, 
92/29/KEE u 94/33/KE, bil-ħsieb li jiġu simplifikati u razzjonalizzati r-rapporti dwar l-
implimentazzjoni prattika5,

– wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2010/32/UE tal-10 ta' Mejju 2010 li 

                                               
1 ĠU C 303, 14.12.2007, p. 1.
2 ĠU L 354, 31.12.2008, p. 70.
3 ĠU L 183, 29.6.1989, p. 1.
4 ĠU L 299, 18.11.2003, p. 9.
5 ĠU L 165, 27.6.2007, p. 21.
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timplimenta l-Ftehim Qafas dwar il-prevenzjoni ta’ korrimenti kkawżati minn oġġetti li 
jaqtgħu fis-settur tal-isptarijiet u l-kura tas-saħħa li ġie konkluż mill-HOSPEEM u l-
EPSU1,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni intitolata "Intejbu l-kwalità u l-
produttività fuq ix-xogħol: strateġija Komunitarja 2007-2012 għas-saħħa u s-siġurtà fuq 
il-post tax-xogħol" (COM(2007)0062),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni intitolata "Aġenda soċjali 
mġedda: opportunitajiet, aċċess u solidarjetà fl-Ewropa tas-seklu 21" 
(COM(2008)0412),

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim Qafas 
dwar l-istress fuq il-post tax-xogħol adottat mis-sħab soċjali (COM(2011)0241),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Frar 2005 dwar il-promozzjoni tas-
saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol2,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Lulju 2006 b'rakkomandazzjonijiet lill-
Kummissjoni dwar il-ħarsien tal-ħaddiema tal-kura tas-saħħa tal-Unjoni Ewropea minn 
infezzjonijiet ġejjin mid-demm minħabba korrimenti li jirriżultaw minn labar tas-
siringi3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Mejju 2007 intitolata "Promozzjoni ta' 
xogħol deċenti għal kulħadd"4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2008 dwar l-istrateġija 
Komunitarja 2007-2012 dwar is-saħħa u s-sigurta fuq ix-xogħol5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta’ Marzu 2009 dwar ir-responsabilità 
soċjali tal-kumpaniji fil-ftehimiet kummerċjali internazzjonali6,

– wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni tal-
24 ta' April 2011 intitolat "L-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu tal-istrateġija Ewropea 
2007-2012 għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol" (SEC(2011)0547),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjoni 
tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A7-0000/2011),

A. billi d-dritt għas-saħħa huwa dritt fundamentali, u li kull ħaddiem jibbenefika mill-
garanzija legali tal-kundizzjonijiet ta' impjieg li jirrispettaw is-saħħa, is-sigurtà u d-

                                               
1 ĠU L 134, 1.6.2010, p. 66.
2 ĠU C 304E, 1.12.2005, p.400.
3 ĠU C 323E, 13.12.2006, p. 754.
4 ĠU C 292E, 24.4.2008, p. 321.
5 ĠU C 41E, 19.2.2009, p. 14.
6 ĠU C 157E, 6.5.2010, p. 176.



PR\873201MT.doc 5/12 PE469.808v01-00

MT

dinjità tiegħu,

B. billi l-prevenzjoni adegwata tal-ħaddiema tippromwovi min-naħa tagħha benessri, 
kwalità ta' xogħol u produttività; billi l-ispejjeż ta' mard u inċidenti fuq il-post tax-
xogħol għall-impriżi u s-sistemi tas-sigurtà soċjali, huma stmati li jlaħħqu 5,9 %1 tal-
PDG,

C. billi l-esternalizzazzjoni tax-xogħol permezz ta' sottokuntrattar u x-xogħol temporanju 
jimplikaw ħafna drabi ħaddiema inqas kwalifikati u relazzjonijiet ta' xogħol inqas 
stretti,

D. billi d-Direttiva qafas 89/391/KEE titfa r-responsabbiltà fuq min iħaddem biex 
jistabbilixxi politika ta' prevenzjoni sistematika u li tikkonċerna r-riskji kollha, 
irrispettivament mill-pożizzjoni tal-ħaddiem,

E. billi l-impatt li qed jiżdied tal-problema ta' saħħa kronika marbuta max-xogħol bħal 
pereżempju mard muskoluskeletali (MSD) u riskji psikosoċjali,

F. billi l-kanċers huma l-kawża prinċipali tal-imwiet relatati max-xogħol, segwiti minn 
mard kardjovaskulari u respiratorji, filwaqt li l-inċidenti fuq il-post tax-xogħol huma 
biss minorità żgħira tal-imwiet2,

G. billi 168 000 ċittadin imutu kull sena minħabba inċidenti jew mard marbuta max-
xogħol3,

Rieżami ta' nofs il-perjodu tal-Istretġija

1. Ifakkar li l-qafas ta' referenza Ewropea rigward is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-
xogħol (OHS) ma jippermettix titjib awtomatiku tal-kundizzjonijiet tax-xogħol, u li l-
implimentazzjoni tajba speċjalment permezz tal-parteċipazzjoni tal-ħaddiema, u l-
kontroll tal-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni huma kruċjali; jistieden lill-Kummissjoni 
taġixxi malajr meta tinnota li sar ksur;

2. Ifakkar li r-rekwiżiti legali u t-talbiet tal-ħaddiema huma ż-żewġ fatturi ewlenin li 
jimmotivaw lill-ħaddiema biex jieħdu azzjoni4;

3. Iqis neċessarju li f'livell Ewropew kif ukoll nazzjonali, il-politiki tal-OHS isiru koerenti 
ma' politiki pubbliċi oħrajn: saħħa, xogħol, industrija, ambjent, trasport, edukazzjoni u 
enerġija;

4. Jissottolinja l-importanza tal-implimentazzjoni integrali ta' REACH u l-ħtieġa ta' 
                                               
1 Il-Gvern Awstraljan: 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. 
Marzu 2009.

2 Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol, 2005, stima għall-UE-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.

4 EU-OSHA, studju "Studju Ewropew dwar ir-riskji ġodda u emerġenti" (Esener), 2009.
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sinerġija ħafna akbar bejn din u l-politiki tal-OHS kemm f'livell Ewropew kif ukoll fl-
Istati Membri differenti.

5. Jitlob li l-istrateġija Ewropea li jmiss tistabbilixxi iktar għanijiet li jistgħu jitkejlu 
akkumpanjati minn kalendarji vinkolanti u evalwazzjoni perjodika; jixtieq li l-għan ta' 
spettur tax-xogħol għal 10 000 ħaddiema, irrakkomandat mill-ILO, isir obbligatorju,

6. Iqis li l-Istati Membri u l-impriżi għandhom jinvestu aktar fil-politiki ta' prevenzjoni tar-
riskji u jiggarantixxu l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema f'dawn il-politiki; iqis li tali 
investiment jitħallas lura fil-forma ta' produttività mtejba tax-xogħol u t-tnaqqis fl-
ispejjeż tas-sigurtà soċjali;

7. Jiddispjaċih bl-implimentazzjoni mhux ugwali tal-Ftehim Qafas dwar l-istress fuq il-
post tax-xogħol permezz tal-UE, jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta proposta 
leġiżlattiva dwar l-istress fuq il-post tax-xogħol;

8. Iqis li l-politika Ewropea dwar ir-riskji kimiċi u l-prevenzjoni tal-kanċers marbuta max-
xogħol għandhom ikunu aktar ambizzjużi u reattivi;

9. Jissottolinja l-proliferazzjoni f'forma ta' xogħol mhux standard (xogħol temporanju, 
staġonali, part time, xogħol mid-dar) li jeħtieġu approċċ speċifiku għall-protezzjoni tal-
ħaddiema; jitlob lill-Kummissjoni strument leġiżlattiv dwar ir-responsabbiltà konġunta 
u solidari tal-impriżi fil-katini ta' sottokuntrattar;

10. Iqis neċessarju li tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-UE, l-ILO u d-WHO bl-għan li 
jinstabu soluzzjonijiet għall-kompetizzjoni soċjali bejn il-ħaddiema Ewropej u dawk ta' 
pajjiżi terzi;

Ġbir ta' dejta statistika

11. Jissottolinja li l-Kummissjoni għandha tiżviluppa mezzi statistiċi sabiex tevalwa l-
prevenzjoni mhux biss rigward inċidenti iżda wkoll rigward patoloġiji u l-persentaġġ 
tal-ħaddiema esposti għall-aġenti kimiċi, fiżiċi jew bijoloġiċi u għal sitwazzjonijiet 
perikolużi mil-lat tal-organizzazzjoni tax-xogħol;

12. Jitlob lill-Aġenzija Ewropea għas-saħħa u s-sigurtà tax-xogħol (UE-OSHA) tiġbor l-
indikaturi nazzjonali rigward l-espożizzjoni għall-kanċers u teżamina mill-ġdid l-
għarfien dwar l-esponiment ta' ħaddiema li huma partikolarment vulnerabbli;

13. Jissottolinja d-diffikultajiet biex tinġabar id-dejta f'diversi Stati Membri; jitlob sabiex il-
ħidma tal-aġenziji EU-OSHA u Eurofound (Fondazzjoni Ewropea għat-titjib tal-
kundizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol) tiġi msaħħa u mxerrda ferm sew;

14. Jinnota t-tnaqqis tan-numru ta' inċidenti fuq il-post tax-xogħol fl-UE, probabbli dovut 
għal-livelli aktar baxxi ta' impjiegi u għall-bidla kontinwa lejn is-settur terzjarju; jixtieq 
li l-għanijiet stabbiliti f'livelli Ewropej u nazzjonali u l-evalwazzjoni tat-tlestija tagħhom 
jikkunsidraw iżjed din id-dimensjoni makroekonomika;

15. Jieħu nota tar-riżultati tal-proġett "Scoreboard 2009" tal-Kummissjoni li juri l-
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prestazzjoni tal-pajjiżi membri; jiddispjaċih li din id-dejta mhijiex soġġetta għall-ebda 
kontroll demokratiku u hija pprovduta b'mod fakultattiv;

16. Iqis neċessarju li tiġi studjata r-rabta bejn it-tbatija fuq il-post tax-xogħol u l-
organizzazzjoni tax-xogħol, aktar milli wieħed jikkonċentra fuq l-elementi statistiċi u 
jsib il-fraġilitajiet individwali;

17. Jistaqsi dwar ir-rispett tad-drittijiet fl-OHS fil-każ tal-attivitajiet mhux iddikjarati; 
jissottolinja li l-OHS huwa dritt tkun xi tkun il-pożizzjoni tal-ħaddiem u li dan id-dritt 
għandu jkun effettiv permezz tal-leġiżlazzjoni.

Kultura ta' prevenzjoni

18. Jiddispjaċih bin-nuqqas ta' informazzjoni dwar ir-riskji fost l-impjegati, min iħaddem, 
is-sħab soċjali jew anke s-servizzi tas-saħħa; ifakkar fir-rwol pożittiv tal-parteċipazzjoni 
u r-rappreżentazzjoni tal-impjegati f'dan ir-rigward1;

19. Iqis li l-ħaddiema kollha għandhom ikunu koperti minn dispożizzjoni ta' prevenzjoni 
tar-riskji, inklużi dawk tas-settur pubbliku;

20. Iqis li l-indipendenza tas-servizzi ta' prevenzjoni lejn min iħaddem għandha tkun 
garantita; jiddispjaċih li l-ġestjoni tas-servizzi tas-saħħa fuq il-post tax-xogħol baqgħet 
fdata, f'ċerti Stati Membri, f'idejn assoċjazzjonijiet ta' min iħaddem, li jaġixxu kemm 
bħala imħallef kif ukoll bħala konvenut;

21. Ifakkar li l-ispezzjoni tax-xogħol għandha rwol indispensabbli fil-verifika tal-
implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti u b'hekk fil-prevenzjoni; iħeġġeġ l-Istati 
Membri jsaħħu s-sanzjonijiet rigward l-impriżi li ma jirrispettawx l-obbligi tagħhom 
dwar id-drittijiet fundamentali (salarji, OHS, inkluż id-dewmien tax-xogħol);

22. Huwa ċert li, mingħajr valutazzjoni tar-riskji, huwa impossibbli li l-ħaddiema jiġu 
protetti sew; iqis importanti li l-SMEs jiġu megħjuna jistabbilixxu l-politiki tagħhom ta' 
prevenzjoni tar-riskji, jissottolinja r-rwol pożittiv ta' inizjattivi sempliċi, mingħajr ħlas u 
mmirati, bħal pereżempju OiRa2; 

23. Jitħasseb dwar l-impatt tas-sottokuntrattar, pereżempju fil-qasam tal-installazzjonijiet 
nukleari ċivili u militari, għaliex kull min iħaddem għandu tendenza li jillimita l-
azzjonijiet tiegħu ta' prevenzjoni għall-impjegati tiegħu; jitlob lill-Kummissjoni tressaq 
proposta għal leġiżlazzjoni relatata mas-sottokuntrattar;

24. Jitlob lill-Kummissjoni tipproponi direttiva3 li tipproteġi l-persuni li b'mod leġittimu 
jiġbdu l-attenzjoni għal riskji mhux magħrufa u jinvestigawhom fi ħdan impriża;

Ħaddiema vulnerabbli u riskji speċifiċi

                                               
1 EU-OSHA, studju Esener ; Eurofund, Kundizzjonijiet tax-xogħol u d-djalogu soċjali, 2009.
2 Online interactive Risk Assessment, żviluppat minn EU-OSHA.
3 Skont l-eżempju ta' Whistleblower Protection Act tal-1989 fl-Istati Uniti tal-Amerika.
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25. Jissottolinja li l-migranti1, iż-żgħażagħ, in-nies avvanzati fl-età, in-nisa li jinsabu fl-età 
li fiha jista’ jkollhom it-tfal, il-persuni b'diżabilità, il-ħaddiema ftit kwalifikati huma 
kategoriji li jinsabu partikolarment f'riskju2;

26. Jiddeplora n-nuqqas ta' inizjattivi li jitrattaw is-sitwazzjonijiet ta' ħaddiema li jaħdmu 
għal rashom, temporanji, domestiċi jew b'kuntratt ta' żmien qasir, peress li huma wkoll 
għandhom jibbenefikaw mid-dritt li jkollhom l-OHS tagħhom;

27. Jitħasseb dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol fis-settur tal-attivitajiert nukleari, fejn 
jaħdmu ħaddiema ssekondati, ħaddiema temporanji u b'sottokuntratt li huma ftit 
informati dwar id-drittijiet tagħhom; ifakkar ir-riskji li għandhom dawn l-impjegati 
minħabba livell baxx ta' protezzjoni soċjali;

28. Jitlob valutazzjoni tal-impatt tar-riskji potenzjali tan-nanoteknoloġiji fuq il-post tax-
xogħol;

29. Jikkunsidra li t-tul eċċessiv ta' xogħol u perjodi mhux biżżejjed ta' mistrieħ 
jikkostitwixxu fattur maġġuri ta' żieda tal-livell ta' inċidenti u mard relatati max-xogħol; 
jixtieq li jitneħħew il-klawżoli ta' eżenzjoni tad-Direttiva 2003/88/KE, jissottolinja li 
dawn il-klawżoli jiksru l-prinċipji fundamentali tal-OHS;

30. Huwa allarmat dwar l-iżvilupp ta' xogħol part time sfurzat, ħinijiet maqsuma u xogħol 
ta' bil-lejl3; jixtieq li jiġu vvalutati r-riskji tax-xogħol mid-dar u ta' xogħlijiet multipli 
fuq il-konċiljazzjoni bejn il-ħajja privata u x-xogħol;

31. Jixtieq li l-proposta leġiżlattiva futura4 dwar il-mard muskoluskeletali jkopru l-
ħaddiema kollha;

32. Itenni t-talba tiegħu li r-rakkomandazzjoni 2003/670 dwar il-lista Ewropea tal-mard 
relatat max-xogħol titbiddel f'direttiva;

33. Huwa allarmat dwar in-numru persistenti ta' kanċers assoċjati mal-eżerċizzju ta' attività 
professjonali5; jiddispjaċih li numru kbir ta' ħaddiema huma dejjem esposti għal periklu 
tal-asbestos6;

34. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jgħaġġlu l-implimentazzjoni tar-REACH, u 
b'mod partikolari s-sostituzzjoni tas-sustanzi kimiċi li huma l-aktar ta' tħassib;

35. Jitlob lill-Kummissjoni Ewropea tagħmel proposta ta' reviżjoni tad-Direttiva 2004/37 
dwar is-sustanzi kanċeroġeni qabel l-aħħar tal-2012 sabiex testendi l-ambitu tas-sustanzi 
reprotossiċi f'analoġija mas-sustanzi li huma l-aktar ta' tħassib ta' REACH u ssaħħaħ l-
applikazzjoni tal-prinċipju ta' sostizzjoni; jixtieq li ssir rabta mas-saħħa riproduttiva;

                                               
1 Eurofound, Impjieg u kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema migranti, 2007.
2 Milieu, Occupational health and safety risks for the most vulnerable workers,2011.
3 Eurofound, European Working Condition Survey (EWCS), 2010; Eurostat, Flessibbiltà fit-tqassim tal-ħinijiet 
tax-xogħol għan-nisa u l-irġiel.
4 Previst fil-programm ta' ħidma 2011 tal-Kummissjoni.
5 Nordic Occupational Cancer Project (NOCCA).
6 Kumitat ta' livell għoli għall-eżaminar tax-xogħol (SLIC), 2006.
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36. Iqis li l-limiti massimi ta' esponiment bbażati fuq l-effetti tas-saħħa, u mhux fuq il-
valutazzjoni tal-fattibilità teknika bħalma hu l-każ attwalment, għandhom ikunu 
stabbiliti f'livell Ewropew għall-maġġoranza tas-sustanzi kanċeroġeni;

37. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni u lill-Parlamenti u l-gvernijiet tal-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

I. It-titjib tal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE

Jeżisti acquis Komunitarju konsistenti dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OHS), 
flimkien mad-direttiva qafas tal-1989 u d-direttivi dwar ir-riskji jew is-setturi partikolari, u 
mingħajr ma wieħed jinsa r-REACH. Dan il-korp leġiżlattiv li jippermetti l-implimentazzjoni 
tat-Trattati Ewropej u l-Karta tad-Drittijiet fundamentali fil-qasam tas-saħħa fuq il-post tax-
xogħol, jiggarantixxi r-rispett tad-dritt fundamentali tas-saħħa. 

Madankollu, l-Istrateġija tissottolinja li dan mhuwiex biżżejjed. Din il-leġiżlazzjoni għandha 
tiġi żviluppata sabiex tiġi adattata għal riskji ġodda, bħal pereżempju r-riskji psikosoċjali. Ir-
riskji psikosoċjali mhumiex trattati biżżejjed fl-Istrateġija Komunitarja 2007-2012, kif ukoll 
f'ċertu numru ta' Stati Membri. Madankollu, illum il-ġurnata dan huwa riskju maġġuri ta' 
saħħa fuq il-post tax-xogħol. L-impriżi ġeneralment jittrattaw ir-riskji psikosoċjali billi 
jipprovdu informazzjoni, iżda l-ħaddiema jbatu l-ewwel u qabel kollox għaliex l-
organizzazzjoni tax-xogħol u l-istil ta' ġestjoni huma dgħajfa. Għalhekk jaqbel li tiġi studjata 
iktar fil-fond ir-rabta bejn it-tbatija fuq il-post tax-xogħol u l-organizzazzjoni tax-xogħol jekk 
nixtiequ nsibu soluzzjonijiet sostenibbli għall-iżvilupp tar-riskji psikosoċjali.

Barra minn hekk jeħtieġ li tiġi żviluppata l-armonizzazzjoni Ewropea għaliex din hija 
rilevanti. Barra minn hekk, il-leġiżlazzjoni ma tistax tagħmel kollox. Jeħtieġ li l-ittra u l-
ispirtu tad-direttiva qafas u d-direttivi settorjali jiġu rispettati bis-sħiħ mill-Istati Membri meta 
jiġu biex jimplimentaw din il-leġiżlazzjoni. Il-verifika tal-implimentazzjoni tajba tal-
leġiżlazzjoni fil-qasam tal-OHS tagħti rwol kruċjali lill-ispezzjonijiet tax-xogħol fil-
prevenzjoni u l-kontroll tar-riskji. L-ispezzjonijiet għandhom ukoll rwol pożittiv għat-titjib 
tal-informazzjoni u l-għarfien fl-impriża. Jeħtieġ li l-Istati Membri jsaħħu l-persunal u r-
riżorsi tal-ispezzjoni tagħhom tax-xogħol u jilħqu l-għan ta' spettur għal kull 10 000 ħaddiem, 
skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-Organizzazzjoni tal-Ispezzjoni tax-Xogħol. Dan huwa għan 
li diġà deher fir-rapport Wilmott tal-Parlament Ewropew dwar l-Istrateġija Komunitarja 2007-
2012. Barra minn hekk, il-Kummissjoni Ewropea wkoll għandha rwol permezz tal-proċeduri 
ta' ksur li tista' tniedi kontra l-Istati Membri. Fl-aħħar, jeħtieġ li l-atturi direttament 
ikkonċernati, jiġifieri l-ħaddiema u l-persuni kollha li jmorru fil-postijiet tax-xogħol, ikollhom
il-possibbiltà li jipparteċipaw fil-proċess ta' identifikazzjoni u ta' prevenzjoni tar-riskji.

Fl-aħħar, ta' min wieħed isemmi r-rwol pożittiv tal-persuni msejħa "whistleblowers" li jiġbdu 
l-attenzjoni b'mod leġittimu fuq ir-riskji mhux rikonoxxuti ġewwa stabbiliment. Dan il-
proċess ta' twissija għandu jkun protett bħalma huwa l-każ f'diversi pajjiżi fl-Ewropa u fid-
dinja. Fir-Renju Unit, il-"Public Interest Disclosure Act " tipproteġi mill-1998 il-
whistleblower kontra s-sensja u diversi forom ta' pressjoni. Fl-Istati Uniti tal-Amerika, il-
protezzjoni tal-whistleblower tiddependi b'mod speċjali mis-suġġett tal-whistleblowing u l-
pożizzjoni tal-whistleblower, u hija ddikjarata fil-Whistleblower Protection Act tal-1989.

Huwa importanti li jiġi preċiżat li r-rapporteur jemmen li fl-isforzi għat-titjib tal-OHS hemm 
loġika ta' vantaġġi biss . L-implimentazzjoni tal-politiki u l-prattiki tal-promozzjoni tas-saħħa 
fuq il-post tax-xogħol tiġġenera riżultati ta' benefiċċju f'erba' oqsma : benefiċċji ekonomiċi, 
soċjali, personali, u f'livell tal-immaġini tal-impriża.
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II. L-inklużjoni tal-ħaddiema fil-politiki ta' prevenzjoni

L-ewwel nett, huwa importanti li jiġu identifikati l-kategoriji tal-ħaddiema li jinsabu f'riskju, 
kif ukoll il-ħaddiema mhux koperti, sabiex jinstabu tweġibiet xierqa. Jeħtieġ li l-ħaddiema 
jkunu koperti kollha mill-politiki ta' prevenzjoni u jibbenefikaw b'mod effettiv mir-rispett tad-
dritt fundamentali tagħhom għas-saħħa.

L-ewwel, jeżistu gruppi ta' ħaddiema li jinsabu f'riskju : l-impjegati tal-SMEs, il-ħaddiema li 
ġejjin minn setturi partikolarment perikolużi bħal pereżempju tal-bini, il-ħaddiema 
b'diżabilità, in-nisa. Barra minn hekk, hemm ħafna iktar nisa fost il-ħaddiema foqra minħabba 
l-proposti li jirċievu għal xogħol part time mhux mixtieq, ta' ħinijiet maqsumin f'2 jew fi 3 
xifts kuljum u kuntratti prekarji, b'mod partikolari fis-setturi ta' distribuzzjoni kbira, it-tindif, 
servizzi ta' kura personali u djar ta' residenza għal persuni anzjani.

Il-protezzjoni tal-impjegati tal-SMEs hija sfida oħra, għaliex għad hemm x'jista' jsir biex isir 
żvilupp. Żvilupp wieħed li jista' jsir huwa s-simplifikazzjoni tal-proċedura ta' valutazzjoni tar-
riskji tal-SMEs. Is-softwer imqassam minn EU-OSHA, OiRA, għandu rwol. Min-naħa l-oħra, 
l-istudju Ewropew Esener juri li min iħaddem jirrikonoxxi li m'għandux l-informazzjoni u r-
riżorsi, u li huma l-obbligi legali li jimmotivawh biex jistabilixxi miżuri ta' prevenzjoni.

It-tieni nett, jeżistu gruppi mhux koperti mill-politiki ta' prevenzjoni għaliex jitpoġġew lil 
hinn mill-ambitu tal-prevenzjoni : ħaddiema b'sottokuntrattati, ħaddiema mhux reġistrati, 
ħaddiema domestiċi, ħaddiema "foloz" li jaħdmu għal rashom, ħaddiema b'xogħol prekarju... 
Wieħed jinnota li s-suq tax-xogħol Ewropew huwa mmarkat mill-iżvilupp tal-
esternalizzazzjoni tal-impjieg : żieda ta' sottokuntratti, issekondar ta' ħaddiema, kuntratti 
temporanji eċċ. Fost il-kuntratti temporanji, pereżempju, dejjem hemm persentaġġ li 
jikkorrispondi għal għażla tal-individwu, persentaġġ ieħor ikun ġie impost fuq l-individwu. 
Iżda fil-każijiet kollha, hemm problema ta' informazzjoni u ta' taħriġ dwar ir-riskji. Eżempju 
ċar huwa s-settur nukleari.

Tabilħaqq, b'kunsiderazzjoni tal-effetti potenzjalment diżastrużi ta' żball tal-bniedem fil-
ġestjoni tal-iskart radjuattiv u ta' fjuwil użat, huwa essenzjali li jkunu jeżistu standards 
rigorużi ta' taħriġ, sigurtà fuq il-post tax-xogħol u spezzjoni minn entitajiet differenti. Il-
ħaddiema stess, jew ir-rappreżentanti tagħhom, għandhom jiġu kkonsultati u involuti fil-
ħolqien u fl-implimentazzjoni tal-proċeduri ta' sigurtà. Għadu jiġi pprovdut taħriġ kontinwu 
għall-ħaddiema kollha fis-siti fejn jiġi ttrattat materjal perikoluż jew għal dawk li jkunu 
involuti fit-trasport ta’ materjal bħal dan : dan ma jfissirx biss il-persunal tekniku, iżda l-
ħaddiema kollha, ikun kemm ikun it-tul tal-kuntratt tagħhom ta' xogħol jew tar-rwol tagħhom 
fuq il-post.

III. It-teħid ta' miżuri tar-riskji kimiċi u bijoloġiċi

Ir-riskji kimiċi u bijoloġiċi huma kumplessi u d-dejta dwarhom għadha mhijiex biżżejjed, iżda 
m'hemmx dubju li għandhom impatt negattiv ħafna fuq il-ħaddiema. Jeħtieġ li tittieħed 
azzjoni minnufih dwar l-asbestos, is-silika u l-karċinoġeni oħra magħrufa sew. Jeħtieġ li jiġu 



PE469.808v01-00 12/12 PR\873201MT.doc

MT

vvalutati u identifikati l-prodotti li jistgħu jieħdu post dawn il-karċinoġeni, u jiġu żviluppati 
proċessi ta' kontroll għal dawk li ma jistgħux jinbidlu. REACH għandu rwol importanti ħafna 
fil-prevenzjoni tal-kanċers u mard ieħor kroniku marbut max-xogħol : jeħtieġ li dawn id-
dispożizzjonijiet jiġu aġġornati u implimentati b'mod komplut. Fl-aħħar, għandha tingħata 
attenzjoni partikolari lin-nisa li jinsabu fl-età li fiha jista’ jkollhom it-tfal, minħabba l-impatt 
fuq il-fetu.


