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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra 
irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a munkahelyi egészségvédelem és biztonság előmozdítása során 
az Európai Uniónak és a tagállamoknak a megelőzést kell elsőbbségi feladatként 
kezelniük, és lehetővé kell tenniük valamennyi munkavállaló számára a munka és a 
magánélet teljes körű összehangolását, és azt érvényre kell juttatni a munkahelyi egészség, 
higiénia és biztonság területén működő közszolgáltatók által végrehajtott, a 
munkavállalók egészsége és a munkahelyi körülmények védelmét célzó nemzeti 
prevenciós tervekben;

2. felszólítja az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy fejlesszenek ki egy, a 27 tagállamban 
közös egészségügyi mutatókon, definíciókon és epidemiológiai eszközökön alapuló 
európai programot a munkahelyi kockázatok figyelemmel kísérésére (különös tekintettel 
az izom- és vázrendszeri bántalmakra és a pszichoszociális problémákra); hangsúlyozza 
egy integrált megfigyelési rendszer kiépülésének fontosságát, amely egyaránt nyomon 
követi a munkavállalók munkahelyi pályafutását és a nyugdíjba vonult munkavállalók 
egészségi állapotát;

3. emlékeztet arra, hogy a munkahely az Európai Unió és a tagállamok fertőző és nem 
fertőző betegségek megelőzésre irányuló stratégiáinak kiemelt fontosságú helyszíne, és a 
munkáltatók, a munkavállalói szervezetek és egyéb szociális partnerek jelentős szerepet 
töltenek be az egészséges életmód és az egészségismeret népszerűsítésében a gazdaságilag 
aktív népesség körében;

4. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy aktívabban lépjenek fel az egészséggel 
kapcsolatos egyenlőtlenségek elleni harcban és törekedjenek azon különbségek 
mérséklésére, amelyek a munkahelyi körülmények között, valamint a munkavállalók 
egészségének, a megelőzésnek és a foglalkoztatás-egészségügynek a javítására irányuló 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésben mutatkoznak meg,

5. hangsúlyozza, hogy egyes csoportok – mint például a fiatal vagy idősebb korú 
munkavállalók, migránsok, bizonytalan munkakörülmények között (többek között 
határozott idejű vagy ideiglenes szerződéssel és részidőben) dolgozó munkavállalók –
gyakrabban vannak kitéve munkahelyi kockázatoknak; hangsúlyozza, hogy külön 
figyelmet kell fordítani a veszélyeztetett munkavállalók helyzetére, ideértve azokat, 
akiknek előzetes képzés, illetve a szükséges szakismeretek nélkül kötelező munkavégzési 
programokban kell részt venniük; ezért felkéri az Európai Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy hozzanak specifikusabb, kifejezetten e csoportokra irányuló megelőző 
intézkedéseket; hangsúlyozza, hogy külön figyelmet kell fordítani a nőkre és az anyaság 
kérdésére, és emlékeztet rá, hogy a stabil és munkavállalói jogokat biztosító munkahely 
kulcstényező a munkahelyi egészség és biztonság szempontjából;

6. hangsúlyozza a fiatalok biztonságával és a munkavégzés első hónapjában történő 
felügyeletével kapcsolatos képzési programok kiemelkedő jelentőségét; e tekintetben úgy 
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véli, hogy kulcsszerepet játszanak az érintett ágazattal kapcsolatban célzott információkat 
kínáló képzési programok, csakúgy, mint a minőségi munkahelyi felügyelet, amely 
közvetlen hatással van a munkavállalók biztonságára;

7. felhívja a Bizottságot, hogy a 2012-es év vége előtt terjesszen elő kötelező erejű 
jogszabályokat annak biztosítása érdekében, hogy az egészségvédelmi és biztonsági 
jogszabályok minden szinten és teljes mértékben vonatkozzanak az alvállalkozókra is,
hogy vége szakadjon annak az egyes munkáltatók által alkalmazott gyakorlatnak, hogy 
saját munkavállalóik esetében nem alkalmazzák a megelőző intézkedéseket;

8. emlékeztet rá, hogy a 2007–2012 közötti közösségi stratégia fő céljai között szerepel mind 
az uniós jog megfelelő alkalmazásának garantálása, mind a meglévő jogszabályok 
fejlesztése és egyszerűsítése, többek között nem kötelező erejű eszközök alkalmazása 
révén; emlékeztet továbbá arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 4. 
cikke értelmében a foglalkoztatás és a közegészségügy területén az Európai Unió csak a 
tagállamokkal megosztott hatáskörrel rendelkezik, és hogy a Bizottság 2007-es 
közleményében a nemzeti stratégiák kidolgozásának és végrehajtásának fontosságát 
hangsúlyozta; következésképp továbbra is hangsúlyozza, hogy az európai szabályozást 
koherens módon a társadalmi változásokhoz kell igazítani, és mellőzni kell a felesleges 
európai szintű jogalkotást;

9. hangsúlyozza, hogy a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos, 
2007–2012 közötti stratégia a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések 
folyamatos, fenntartható és egyenlő mértékű csökkentése esetén tekinthető sikeresnek, 
többek között a munkahelyi balesetek konkrétan 25%-kal való visszaszorítása révén, és 
megjegyzi, hogy az uniós szintű munkahelyi balesetekkel és megbetegedésekkel 
kapcsolatos tendenciákat alá kell támasztani a megfelelő mennyiségi adatokkal.

10. sürgeti a Bizottságot, hogy segítse elő az európai munkahelyi egészségvédelmi és 
biztonsági normák fejlesztését; e tekintetben kiemeli a tagállamok közötti együttműködés 
szükségességét mind a munkahelyi balesetek okainak kivizsgálása, mind a bevált 
gyakorlatok cseréje terén;

11. megjegyzi, hogy a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének 
javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló keretirányelv (89/391/EGK) már 20 
éves és eddig még nem módosították érdemben, és ezért hozzá kell igazítani a munka 
megváltozott világának – például a pszichés megbetegedések, valamint az izom- és 
vázrendszeri bántalmak gyakoribbá válásából eredő – új kihívásaihoz és a betegellátás 
irányítása terén beállt változásokhoz, a munkavállalók foglalkoztathatóságát, egészségét 
és jó közérzetét előmozdító foglalkoztatási politikák ösztönzése érdekében;

12. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy a munkahellyel összefüggő depresszió és kognitív 
megbetegedések növekvő mértékére tekintettel a stratégia és az európai egészségvédelmi 
és biztonsági jogszabályok felülvizsgálatakor kezelje prioritásként a mentális 
betegségeket, például a depressziót;

13. felkéri a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és 
mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 
2004/37/EK irányelvet alkalmazási körének a reprodukciós toxicitású anyagokra történő 
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kibővítése érdekében; megállapítja, hogy csak néhány anyag esetében határozták meg 
ténylegesen az egészségre káros anyagok egészségügyi határértékét. A munkavállalók 
érdekében felszólít a REACH-rendelet gyors végrehajtására, különösen a 2004/37/EK 
irányelvben rögzített helyettesítési követelmények tényleges alkalmazására;

14. Aggodalmát fejezi ki a várandós nők munkahelyi kockázati küszöbértékeinek vizsgálatát 
illetően; javasolja, hogy készüljön részletes tanulmány arról, milyen következményekkel 
járhat a várandós nők bizonyos munkakörülményeknek (pl. vegyi anyagoknak, ionizáló 
sugárzásnak, elektromágneses sugárzásnak, stressznek, túlzottan magas hőmérsékletnek, 
túlzott terhek emelésének stb.) való kitétele; kéri a vetélések, a szülési komplikációk és a 
születési rendellenességek, illetve a várandós nők szempontjából kockázatot jelentő 
munkakörülmények közötti összefüggések vizsgálatát;

15. megállapítja, hogy a Parlament 2007-ben arra az álláspontra helyezkedett, hogy az izom-
és vázrendszeri bántalmakra vonatkozó jelenlegi jogszabályok nem megfelelőek, és ezért 
kérte a Bizottságot annak átgondolására, hogy terjesszen elő egy irányelvre vonatkozó 
javaslatokat; megállapítja, hogy négy év elteltével az izom- és vázrendszeri bántalmakra 
vonatkozó jelenlegi jogszabályok még mindig nem megfelelőek, mivel a Bizottság 
elhalasztotta az új irányelvre irányuló javaslatainak előterjesztését;

16. sajnálja, hogy az erkölcsi zaklatás jelenségére nincs európai szinten közös és egységes 
definíció; kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a morális zaklatás 27 tagállamban 
azonos fogalommeghatározására építve dolgozzanak ki hatékony nemzeti stratégiákat a 
munkahelyi zaklatás elleni küzdelem területén;

17. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság késlekedik a munkavállalók elektromágneses 
terek hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és 
biztonsági minimumkövetelményekről szóló új jogalkotási javaslat bemutatásával a 
2004/40/EK irányelv végrehajtásának elhalasztása után, és a vonatkozó jogszabályok 
gyors megvalósítására szólít fel azok elfogadása után;

18. hangsúlyozza, hogy a férfiakat és a nőket eltérően érintik a munkahelyi kockázatok, 
legyen szó akár pszichoszociális, akár fizikai kockázatokról (pl. izom- és vázrendszeri 
bántalmak); felhívja a figyelmet arra, hogy van összefüggés a bizonytalan munkaviszony, 
köztük az átmeneti jellegű és a részidős foglalkoztatás, valamint a fizikai és 
pszichoszociális munkahelyi kockázatok növekedése között; ezért felhívja a tagállamokat, 
hogy nemzeti stratégiáikban vegyék figyelembe a nemi szempontokat és a különböző 
munkaszerződésekkel összefüggő kockázatokat;

19. sürgeti a munkaügyi felügyelet forrásainak biztosítását, a munkaügyi felügyeleti 
tisztviselők minőségi képzését és továbbképzését, illetve a vizsgálatok intenzívebbé 
tételét; sürgeti, hogy garantálják a vállalkozások munkaügyi felügyeletének 
függetlenségét.

20. örömmel fogadja, hogy a rendelkezésre álló adatok megerősítik a munkahelyi balesetek 
csökkenő tendenciáját; ugyanakkor megállapítja, hogy a munkahelyi balesetek száma még 
így is túl magas;

21. megállapítja, hogy 2007-es közleményében a Bizottság kijelentette, hogy egyik célja a 
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kis- és középvállalkozások támogatása az uniós jogszabályok és a kockázatmegelőzési 
politikák végrehajtásában;

22. megjegyzi, hogy a munkavállalók megfelelő képzése jelentősen hozzájárul a munkahelyi 
egészségvédelemhez és biztonsághoz, és ezért erre a jövőben fokozottabb hangsúlyt kell 
helyezni;

23. felkéri a Bizottságot, hogy a munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról szóló 
jövőbeli jogszabályokban szükség esetén támogassa azon technológiák használatát, 
amelyek csökkentik a veszélyes anyagok által okozott kockázatot a munkahelyi balesetek 
esetén, és amennyiben lehetséges, helyettesítsék ezekkel a technológiákkal a kémiai és 
radioaktív anyagok használatát;

24. felszólít a foglalkozási megbetegedések kötelező erejű uniós listájának létrehozására, 
amely a tagállamok számára minimumkövetelmény lenne, és amely az olyan betegséget 
okozó foglalkozási stresszt is elismeri foglalkozási megbetegedésként, mint a munkával 
összefüggő mentális betegségek és az izom- és vázrendszert érintő betegségek;

25. felkéri a tagállamokat, hogy minél gyorsabban hajtsák végre a 2010/32/EU az 
egészségügyi dolgozók éles vagy hegyes eszközök által okozott sérüléseiről szóló 
irányelvet, és nyújtsanak magas szintű védelmet mind a betegeknek, mind az 
egészségügyi dolgozóknak az egészségügyi ellátással kapcsolatos fertőzésekkel szemben;

26. hangsúlyozza, hogy az adatgyűjtés folyamatos fejlesztésére van szükség, hogy garantálni 
lehessen az adatok uniós szintű összehasonlíthatóságát;

27. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy a munkahelyi egészségvédelemre és 
biztonságra vonatkozó szabályok aláásása nélkül hozzanak létre a gyakorlatban 
könnyebben alkalmazható útmutatókat a munkavállalók védelmére;

28. támogatja a munkavállalókat a munkahelyi dohányzástól megvédő jogszabályi 
kezdeményezést, mert jelenleg nem garantált az átfogó védelem;

29. megjegyzi, hogy a gazdasági válságban a megtakarítások nem jelenthetik a munkahelyi 
egészségvédelem és biztonság elhanyagolását;

30. hangsúlyozza, hogy a munkaadók felelősek a munkavállalók testi és szellemi 
egészségének előmozdításáért; kéri, hogy a vállalatok fogadjanak el olyan 
egyezményeket, melyek kötelező erővel előírják a munkahelyi egészségvédelem 
előmozdítását egy olyan tanúsított munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági rendszer 
keretében, amely eleget tesz a Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Hálózata által 
meghatározott kritériumoknak;

31. felszólít a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos uniós szintű 
szociális párbeszédre, illetve az alkalmazottak részvételének fokozására;

32. felszólít a továbbfejlesztett, határokon átnyúló információcserére a különböző nemzeti 
hatóságok között azzal a céllal, hogy hatékonyabbá váljanak az ellenőrzések a 
munkavállalók egy másik uniós országba történő áthelyezése esetén.
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