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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει ότι κατά την προώθηση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, πρέπει η
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να δίνουν προτεραιότητα στην υιοθέτηση μιας 
προληπτικής προσέγγισης, και να διασφαλίζουν σε κάθε εργαζόμενο τη δυνατότητα να 
συνδυάζει πλήρως την επαγγελματική και την ιδιωτική του ζωή, ενώ τούτο θα 
αξιοποιείται στα εθνικά προγράμματα πρόληψης των δημοσίων υπηρεσιών υγείας, 
υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και 
των συνθηκών εργασίας·

2. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης 
των επαγγελματικών κινδύνων, ειδικότερα όσον αφορά τις μυοσκελετικές και 
ψυχοκοινωνικές διαταραχές, που θα βασίζεται σε υγειονομικούς δείκτες, ορισμούς και 
επιδημιολογικά εργαλεία που θα είναι κοινά στα είκοσι επτά κράτη μέλη· εμμένει στην 
ανάγκη να υιοθετηθεί μια προσέγγιση ολοκληρωμένης παρακολούθησης που να λαμβάνει 
υπόψη τόσο το επαγγελματικό ιστορικό των εργαζομένων όσο και την κατάσταση υγείας 
των συνταξιούχων εργαζομένων·

3. υπενθυμίζει ότι ο χώρος εργασίας πρέπει να θεωρείται πλατφόρμα επιλογής των 
στρατηγικών πρόληψης της ΕΕ και των κρατών μελών, είτε πρόκειται για μεταδοτικές 
είτε για μη μεταδοτικές ασθένειες, και ότι οι εργοδότες, οι οργανώσεις των εργαζομένων 
και άλλοι κοινωνικοί εταίροι οφείλουν να διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο στην προώθηση 
των υγιεινών τρόπων ζωής και των γνώσεων που σχετίζονται με την υγεία του ενεργού 
πληθυσμού·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν την καταπολέμηση των ανισοτήτων 
στον τομέα της υγείας και να μειώσουν τις διαφορές που σχετίζονται με τους όρους 
εργασίας και την πρόσβαση στις υπηρεσίες οι οποίες αποσκοπούν στην βελτίωση της 
υγείας των εργαζομένων, της πρόληψης και της υγείας στον χώρο εργασίας·

5. τονίζει το γεγονός ότι ορισμένες ομάδες εργαζομένων, όπως νεαροί ή ηλικιωμένοι 
εργαζόμενοι, ή μετανάστες και εργαζόμενοι υπό επισφαλείς συνθήκες εργασίας 
(ειδικότερα όταν πρόκειται για συμβάσεις περιορισμένης διάρκειας, προσωρινές θέσεις 
απασχόλησης και θέσεις μερικής απασχόλησης) εκτίθενται συχνότερα στους 
επαγγελματικούς κινδύνους· υπογραμμίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 
κατάσταση των ευάλωτων εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που 
μετέχουν σε προγράμματα υποχρεωτικής απασχόλησης χωρίς να έχουν προηγούμενη 
επαγγελματική κατάρτιση ή τις απαραίτητες δεξιότητες· ζητεί, συνεπώς, από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν πιο εξειδικευμένα προληπτικά μέτρα 
για αυτές τις ομάδες· πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες και 
στα θέματα που σχετίζονται με την μητρότητα, και υπενθυμίζει ότι ασφαλείς θέσεις 
απασχόλησης, συνοδευόμενες από δικαιώματα, αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την 
υγεία και την ασφάλεια στην εργασία·
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6. υπογραμμίζει τη ζωτική σημασία των προγραμμάτων κατάρτισης στον τομέα της 
ασφάλειας και της επίβλεψης των νέων κατά τους πρώτους μήνες εργασίας· θεωρεί, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι τα προγράμματα κατάρτισης που προσφέρουν συγκεκριμένες ανά τομέα 
πληροφορίες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο, όπως και η υψηλής ποιότητας επίβλεψη, η 
οποία έχει άμεση επίδραση στην ασφάλεια των εργαζομένων·

7. καλεί την Επιτροπή να προτείνει, πριν από το τέλος του 2012, δεσμευτικές νομοθετικές 
διατάξεις προκειμένου να εφαρμόζεται πλήρως η νομοθεσία στον τομέα της υγείας και 
της ασφάλειας στους υπεργολάβους σε όλα τα επίπεδα, για να τεθεί τέρμα στην μόνιμη 
πρακτική ορισμένων εργοδοτών να περιορίζουν τα προληπτικά μέτρα στους 
εργαζόμενους τους·

8. τονίζει ότι ένας από τους κύριους στόχους της κοινοτικής στρατηγικής 2007-2012 
συνίσταται όχι μόνο στη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ αλλά 
και στη βελτίωση και απλοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, ειδικότερα με την 
εφαρμογή μη δεσμευτικών μέσων· υπενθυμίζει εξάλλου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΕ δεν διαθέτει παρά μόνο 
συντρέχουσα αρμοδιότητα από κοινού με τα κράτη μέλη στους τομείς  της απασχόλησης 
και της δημόσιας υγείας, και ότι, στην ανακοίνωση του 2007, η Επιτροπή εμμένει στην 
ανάπτυξη και εφαρμογή εθνικών στρατηγικών· τονίζει ως εκ τούτου την ανάγκη να 
αναπροσαρμοστεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά τρόπο συνεκτικό στις κοινωνικές 
εξελίξεις χωρίς περιττή θέσπιση νομοθεσίας στο επίπεδο ΕΕ·

9. υπογραμμίζει ότι η επιτυχία της στρατηγικής για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία κατά την περίοδο 2007-2012 σχετίζεται με την «συνεχή, βιώσιμη και ομοιογενή 
μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών νόσων», και ειδικότερα με 
την επίτευξη του σαφώς διατυπωμένου στόχου της μείωσης κατά 25% των εργατικών 
ατυχημάτων, και παρατηρεί ότι τούτο θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με επαρκή ποσοτικά 
δεδομένα σχετικά με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στον τομέα των εργατικών ατυχημάτων και 
νόσων·

10. προτρέπει την Επιτροπή να διευκολύνει την εκπόνηση ευρωπαϊκών προτύπων για την 
υγεία και την ασφάλεια στις επιχειρήσεις· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
σπουδαιότητα της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, τόσο όσον αφορά τις έρευνες 
σχετικά με τις αιτίες των εργατικών ατυχημάτων όσο και την ανταλλαγή βέλτιστης
πρακτικής·

11. τονίζει ότι η οδηγία πλαίσιο για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζομένων (89/391/ΕΟΚ) έχει ήδη συμπληρώσει 20ετία δίχως σημαντικές 
τροποποιήσεις ως σήμερα, και ότι πρέπει, επομένως, να προσαρμοστεί στις νέες 
προκλήσεις ενός μεταβληθέντος εργασιακού περιβάλλοντος, και στις εξελίξεις στην 
διαχείριση της περίθαλψης, όπως η αύξηση των ψυχικών παθήσεων και των 
μυοσκελετικών διαταραχών, προκειμένου να προωθηθούν οι συγκεκριμένες πολιτικές 
απασχόλησης που ευνοούν την απασχολησιμότητα, την υγεία και την ευημερία των 
εργαζομένων·

12. καλεί την Επιτροπή να θεωρήσει τις ψυχικές παθήσεις, όπως η κατάθλιψη, προτεραιότητα 
κατά την εξέταση της στρατηγικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα της υγείας 
και της ασφάλειας ενόψει του εντεινόμενου προβλήματος της κατάθλιψης και των



AD\881565EL.doc 5/8 PE470.073v03-00

EL

διαταραχών της γνωστικής λειτουργίας που σχετίζονται με τον χώρο εργασίας·

13. ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία σχετικά με την προστασία των 
εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία, προκειμένου να επεκταθεί το πεδίο 
εφαρμογής της συμπεριλαμβάνοντας τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες·
διαπιστώνει ότι είναι λίγες μόνο οι επικίνδυνες για την υγεία ουσίες για τις οποίες έχουν 
πράγματι καθοριστεί ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές· ζητεί εξ ονόματος των εργαζομένων 
την άμεση εφαρμογή της οδηγίας REACH, ιδίως δε την έμπρακτη εφαρμογή των 
απαιτήσεων αντικατάστασης που καθορίζονται στην οδηγία 2004/37/ΕΚ·

14. εκφράζει την ανησυχία του για την ανεπάρκεια των αξιολογήσεων των κινδύνων στους 
οποίους εκτίθενται οι έγκυες γυναίκες στην εργασία· συνιστά τη διεξαγωγή
εμπεριστατωμένης έρευνας των επιπτώσεων που έχει η έκθεση εγκύων γυναικών σε 
ορισμένες συνθήκες εργασίας (όπως η έκθεση σε χημικά προϊόντα, ιοντίζουσες 
ακτινοβολίες, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, στρες, υπερβολικές θερμοκρασίες, βαριά 
φορτία, κλπ.), και ζητεί επίσης να εξεταστεί προς το σκοπό αυτό, η σχέση μεταξύ 
αποβολών, περιπλοκών κατά την γέννα, των προβλημάτων υγείας των νεογέννητων και 
των συνθηκών εργασίας που ενέχουν κινδύνους για τις έγκυες γυναίκες·

15. επισημαίνει ότι, το 2007, το Κοινοβούλιο εξέφρασε την άποψη ότι η ισχύουσα νομοθεσία 
στον τομέα των μυοσκελετικών διαταραχών ήταν ανεπαρκής, και είχε καλέσει ως εκ 
τούτου την Επιτροπή να εξετάσει την ενδεχόμενη υποβολή προτάσεων για την έκδοση 
οδηγίας· διαπιστώσει ότι τέσσερα χρόνια αργότερα η νομοθεσία στον τομέα των 
μυοσκελετικών διαταραχών παραμένει ανεπαρκής, δεδομένου ότι η Επιτροπή έχει 
καθυστερήσει την υποβολή πρότασής της για νέα οδηγία·

16. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κοινού και ενιαίου ορισμού 
του φαινομένου της ηθικής παρενόχλησης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
χαράξουν εθνικές στρατηγικές καταπολέμησης της βίας στην εργασία που να είναι 
αποτελεσματικές και να βασίζονται σε κοινό για τα είκοσι επτά κράτη μελή ορισμό της 
ηθικής παρενόχλησης·

17. εκφράζει τη λύπη του για την καθυστέρηση που σημείωσε η Επιτροπή ως προς την 
υποβολή νέας νομοθετικής πρότασης σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας 
και υγείας τις σχετικές με την έκθεση των εργαζομένων στους κινδύνους που απορρέουν 
από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, μετά την αναβολή της θέσης σε ισχύ της οδηγίας 
2004/40/ΕΚ, και ζητεί την άμεση εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας μόλις υιοθετηθεί·

18. τονίζει ότι οι άνδρες και οι γυναίκες επηρεάζονται σε διαφορετικό βαθμό από τους 
επαγγελματικούς κινδύνους, είτε τους ψυχοκοινωνικούς είτε τους σωματικούς (κυρίως δε 
τους μυοσκελετικούς)· υπενθυμίζει εξάλλου ότι οι συμβάσεις επισφαλούς απασχόλησης 
και ιδίως προσωρινής και μερικής απασχόλησης μπορούν να συσχετιστούν με την αύξηση
των σωματικών και ψυχοκοινωνικών επαγγελματικών κινδύνων· καλεί, ως εκ τούτου, τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τη διάσταση του φύλου και τους κινδύνους που σχετίζονται 
με τις διάφορες συμβάσεις εργασίας στην εθνική τους στρατηγική·

19. ζητεί την εξασφάλιση επαρκών πόρων για τις υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας, την 
καθιέρωση υψηλών προτύπων ποιότητας στην εκπαίδευση και κατάρτιση των 
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επιθεωρητών εργασίας, καθώς και την εντατικοποίηση των ελέγχων· ζητεί να 
εξασφαλίζεται από τις επιχειρήσεις η ανεξαρτησία των επιθεωρήσεων εργασίας·

20. επικροτεί το γεγονός ότι τα διαθέσιμα δεδομένα επιβεβαιώνουν την πτωτική τάση των 
εργατικών ατυχημάτων· επισημαίνει όμως ότι ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων 
εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλός·

21. τονίζει ότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της του 2007, ανέφερε ότι ένας από τους
στόχους της είναι η υποστήριξη των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ και της πολιτικής τους για την πρόληψη των 
κινδύνων·

22. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η κατάλληλη κατάρτιση των εργαζομένων 
συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην υγεία και στην ασφάλειά τους, και ότι θα πρέπει, ως 
εκ τούτου να της αφιερωθεί μεγαλύτερη προσοχή στο μέλλον·

23. καλεί την Επιτροπή, στις μελλοντικές νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την υγεία και την 
ασφάλεια στην εργασία να ενθαρρύνει, όπου ενδείκνυται, την χρήση τεχνολογιών που 
περιορίζουν τους κινδύνους που αντιπροσωπεύουν οι επικίνδυνες ουσίες στα εργατικά 
ατυχήματα, και κατ' αυτόν τον τρόπο, στο μέτρο του δυνατού, την αντικατάσταση 
χημικών ή ραδιενεργών ουσιών·

24. ζητεί, ως ελάχιστη απαίτηση που επιβάλλεται στα κράτη μέλη, να καταρτιστεί 
δεσμευτικός ευρωπαϊκός κατάλογος των επαγγελματικών νόσων στον οποίο οι νέοι τύποι 
παθογόνου επαγγελματικού στρες και οι ψυχικές διαταραχές του κινητικού μηχανισμού 
που οφείλονται στην εργασία αναγνωρίζονται ως επαγγελματικές ασθένειες·

25. καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν όσο το δυνατόν συντομότερα στην εθνική τους 
νομοθεσία την οδηγία 2010/32/ΕΕ σχετικά με την πρόληψη τραυματισμών των 
απασχολουμένων στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα που προκαλούνται από 
αιχμηρά αντικείμενα και να εξασφαλίσουν στους ασθενείς και στο νοσοκομειακό 
προσωπικό, που εκτίθεται σε μολύνσεις στο πλαίσιο της περίθαλψης, το υψηλότερο 
δυνατό επίπεδο προστασίας·

26. τονίζει την ανάγκη για τη διαρκή βελτίωση της συλλογής των δεδομένων, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των δεδομένων σε όλη την ΕΕ·

27. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διευκολύνουν την εφαρμογή οδηγιών για την 
προστασία των εργαζομένων, χωρίς να υπονομεύονται οι κανόνες που διέπουν την 
ασφάλεια και την υγεία στην εργασία·

28. υποστηρίζει νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από το
κάπνισμα στον χώρο εργασίας, δεδομένου ότι δεν παρέχεται επί του παρόντος πλήρης 
προστασία·

29. υπογραμμίζει ότι τα μέτρα εξοικονόμησης που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της 
οικονομικής κρίσης δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα να μην λαμβάνονται πλέον 
υπόψη η υγεία και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας·
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30. τονίζει ότι αποτελεί καθήκον των εργοδοτών να μεριμνούν για τη σωματική και ψυχική 
υγεία των εργαζομένων· ζητεί από τις επιχειρήσεις να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις
που να καθιστούν υποχρεωτική την προώθηση της υγείας στην εργασία υπό την μορφή 
πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και της υγείας στις επιχειρήσεις, 
σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας του ευρωπαϊκού δικτύου για την προώθηση της υγείας 
στην εργασία·

31. ζητεί να εντατικοποιηθεί ο κοινωνικός διάλογος στην ΕΕ για την «υγεία και ασφάλεια 
στην εργασία» και να ενισχυθεί η συμμετοχή των εργαζομένων·

32. ζητεί να βελτιωθεί η διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων 
εθνικών αρχών προκειμένου να διενεργείται αποτελεσματικότερος έλεγχος κατά την 
απόσπαση εργαζομένων σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.
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