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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir 
socialinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad siekdamos užtikrinti darbuotojų sveikatą ir saugą ES ir valstybės narės turi 
teikti pirmenybę prevencijai ir užtikrinti galimybę kiekvienam darbuotojui visiškai 
suderinti asmeninį ir profesinį gyvenimą, nacionalinėse prevencijos programose skiriant 
dėmesį sveikatos apsaugos, higienos ir darbo saugos sričių viešosioms paslaugoms 
darbuotojų sveikatos apsaugos bei darbo sąlygų labui;

2. ragina ES ir valstybes nares sukurti Europos profesinės rizikos, ypač susijusios su 
raumenų ir kaulų ligomis ir psichosocialinėmis ligomis, stebėjimo programą, paremtą 
visose 27 valstybėse narėse taikomais bendrais sveikatos rodikliais, apibrėžtimis ir 
epidemiologinėmis priemonėmis; pabrėžia, jog reikia laikytis integruoto požiūrio į 
stebėjimą atsižvelgiant į dabartinių darbuotojų profesinę veiklą ir į pensiją išėjusių 
buvusių darbuotojų sveikatos būklę;

3. primena, kad darbo vieta turi būti laikoma pasirinkimų platforma ES ir valstybių narių 
prevencijos strategijoms, atkreipiant dėmesį tiek į užkrečiamąsias, tiek į neužkrečiamąsias 
ligas, ir kad darbdaviams, darbuotojų organizacijoms ir kiti socialiniams partneriams 
tenka svarbus vaidmuo skatinant dirbančių asmenų sveiką gyvenseną ir sveikatos 
klausimų išmanymą;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares aktyviau kovoti su skirtumais sveikatos srityje ir 
mažinti darbo sąlygų, darbuotojų sveikatos ir prevencinių bei profesinės sveikatos 
gerinimo paslaugų prieinamumo skirtumus;

5. pabrėžia, kad tam tikrose darbuotojų grupėse, pvz., jaunų ar vyresnių darbuotojų, 
migrantų ir darbą be garantijų dirbančių darbuotojų (ypač dirbančių pagal laikinas sutartis, 
laikinų darbuotojų ir ne visą darbo dieną dirbančių darbuotojų), dažniau susiduriama su 
profesine rizika; pabrėžia, kad ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas pažeidžiamų 
darbuotojų padėčiai, įskaitant asmenis, dalyvaujančius privalomose darbo programose be 
įgytos kvalifikacijos ar reikalingų įgūdžių; todėl ragina Komisiją ir valstybes nares šioms 
grupėms priimti konkrečias prevencijos priemones; mano, kad turi būti skiriamas 
ypatingas dėmesys moterų ir motinystės klausimams, ir primena, kad teisėmis 
grindžiamos užtikrintos darbo vietos yra sveikatai ir darbo saugai svarbus veiksnys;

6. pabrėžia, kad nepaprastai svarbu, jog su jaunimo sauga ir priežiūra susijos mokymo 
programos būtų taikomos per pirmuosius darbo mėnesius; taigi mano, kad mokymo 
programoms, kurias įgyvendinant teikiama tikslinga konkretaus sektoriaus informacija, ir 
kokybiškai priežiūrai tenka esminis vaidmuo, nes jos daro tiesioginį poveikį darbuotojų 
saugumui;

7. ragina Komisiją iki 2012 m. pabaigos pateikti pasiūlymą dėl privalomo teisės akto, kuriuo 
būtų užtikrinama, jog sveikatos ir saugos teisės aktai visais lygmenimis būtų visapusiškai 
taikomi subrangovams, kad jie neberibotų prevencinių priemonių ribojimui savo 
darbuotojams;
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8. primena, kad vienas iš pagrindinių Bendrijos strategijos 2007–2012 m. tikslų yra ne tik 
užtikrinti, kad būtų įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai, bet ir tobulinti bei 
supaprastinti esamus teisės aktus, ypač įgyvendinant neprivalomas priemones; be to, 
pažymi, kad pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 4 straipsnį ES gali tik kartu su 
valstybėmis narėmis veikti užimtumo ir visuomenės sveikatos srityse ir kad savo 2007 m. 
komunikate Europos Komisija ragina parengti ir įgyvendinti nacionalines strategijas; todėl 
pabrėžia, kad reikia suderintai pritaikyti ES teisės aktus prie visuomenės raidos ir be 
reikalo netaikyti reglamentavimo ES lygmeniu;

9. pabrėžia, kad 2007–2012 m. darbuotojų sveikatos ir saugos strategijos sėkmę užtikrintų 
„nepertraukiamas, tvarus ir vienodas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų 
mažėjimas“, įskaitant aiškiai apibrėžto tikslo 25 proc. sumažinti nelaimingų atsitikimų 
darbe skaičių įvykdymą, taip pat pažymi, kad siekiant tai įrodyti reikės pateikti 
atitinkamus kiekybinius duomenis dėl ES lygmeniu vyraujančių tendencijų nelaimingų 
atsitikimų darbe ir profesinių ligų srityje;

10. ragina Komisiją užtikrinti palankias sąlygas Europos darbuotojų sveikatos ir saugos 
standartų įgyvendinimui darbo vietose; taigi pabrėžia, kad valstybės narės turi 
bendradarbiauti, būtent tirdamos nelaimingų atsitikimų darbe priežastis ir keisdamosi 
gerąja patirtimi;

11. atkreipia dėmesį į tai, kad sveikatos ir saugos darbe pagrindų direktyvai (89/391/EEB) jau 
20 metų ir kad ji iki šiol nebuvo keista iš esmės, todėl ji turi būti priderinta prie 
pasikeitusių darbo sąlygų ir sveikatos priežiūros valdymo pokyčių, pvz., turėtų būti 
atsižvelgta į tai, kad padaugėjo psichikos ligų bei raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų, 
siekiant sutelkti dėmesį į tikslines užimtumo politikos kryptis, kuriomis remiamas 
darbuotojo darbingumas, sveikata ir gerovė;

12. ragina Europos Komisiją, kad peržiūrėdama Europos darbuotojų sveikatos ir saugos 
strategiją ji pirmenybę teiktų psichinėms ligoms, kaip antai depresijai, turint mintyje 
didėjančią su darbo vieta susijusios depresijos ir kognityvinės sistemos sutrikimų 
problemą;

13. ragina Komisiją peržiūrėti Direktyvą 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, 
susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe, siekiant praplėsti jos taikymo 
sritį, į kurią reikėtų įtraukti reprodukcijai toksiškas medžiagas; pažymi, kad buvo 
nustatytos tik nedaugelio sveikatai pavojingų medžiagų ribinės vertės; siekdamas 
darbuotojų interesų, reikalauja kuo greičiau įgyvendinti REACH reglamentą, visų pirma 
veiksmingai taikyti pakeitimo reikalavimus, išdėstytus Direktyvoje 2004/37/EB;

14. išreiškia susirūpinimą dėl rizikos, su kuria darbe susiduria nėščiosios, vertinimo; 
rekomenduoja išsamiai ištirti, kokie yra padariniai nėščiosioms dirbant tam tikromis darbo 
sąlygomis (pavyzdžiui, patiriant cheminių medžiagų, jonizuojančiosios spinduliuotės ir 
elektromagnetinių bangų poveikį, stresą, per didelį karštį, kilnojant sunkius nešulius ir 
kt.), ir ragina ištirti, kaip susiję negyvo vaisiaus gimimai, perinatalinės komplikacijos ir 
kūdikių sveikatos problemos su darbo sąlygomis, kurios nėščiosios galėjo kelti riziką;

15. pažymi, kad Parlamentas 2007 m. laikėsi nuomonės, jog tuometinis teisės aktas dėl 
raumenų ir griaučių sistemos sutrikimų buvo netinkamas ir todėl prašė Komisijos 
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apsvarstyti galimybę parengti pasiūlymus dėl direktyvos; pabrėžia, kad praėjus ketveriems 
metams, teisės aktas dėl raumenų ir griaučių sistemos sutrikimų vis dar netinkamas, nes 
Komisija delsia pateikti pasiūlymą dėl naujos direktyvos;

16. apgailestauja, kad nėra bendros psichologinio priekabiavimo apibrėžties Europos 
lygmeniu; ragina Komisiją ir valstybes nares įgyvendinti veiksmingas nacionalines kovos 
su smurtu darbe strategijas, paremtas visų 27 valstybių narių bendra psichologinio 
priekabiavimo apibrėžtimi;

17. apgailestauja, kad Komisija delsia pateikti naujo teisės akto pasiūlymą dėl būtinųjų 
sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su darbuotojams kylančiu pavojumi dėl 
elektromagnetinių laukų poveikio, po to, kai buvo atidėtas Direktyvos 2004/40/EB 
įgyvendinimas, ir ragina skubiai įgyvendinti atitinkamą teisės aktą, kai tik jis bus priimtas;

18. pabrėžia, kad vyrai ir moterys susiduria su skirtingomis profesinėmis ligomis, kurios gali 
būti psichosocialinio ar fizinio pobūdžio (ypač kaulų ir raumenų ligomis); be to, primena, 
kad galima nustatyti ryšį tarp terminuotų sutarčių, ypač laikinų ir dėl darbo ne visą darbo 
dieną, ir fizinio ar psichosocialinio pobūdžio profesinės rizikos didėjimo; todėl ragina 
valstybes nares nacionalinėse strategijose atsižvelgti į lyties aspektą ir riziką, susijusią su 
įvairiomis darbo sutartimis;

19. ragina užtikrinti, kad būtų skiriama išteklių darbo inspekcijai, užtikrinami aukštos 
kokybės darbo inspektorių rengimo ir mokymo standartai ir vykdoma griežtesnė kontrolė; 
ragina užtikrinti darbo inspekcijos nepriklausomybę nuo įmonių;

20. palankiai vertina tai, kad iš esamų duomenų matyti nelaimingų atsitikimų darbe mažėjimo 
tendencija; vis dėlto pažymi, kad nelaimingų atsitikimų darbe skaičius vis dar per didelis;

21. primena, kad 2007 m. komunikate Komisija nustatė tikslą remti mažąsias ir vidutines 
įmones (MVĮ) įgyvendinant ES teisės aktus ir rizikos prevencijos politiką;

22. atkreipia dėmesį į tai, kad tinkamas pačių darbuotojų mokymas gerokai prisideda prie 
darbuotojų sveikatos ir saugos, todėl ateityje jam reikėtų skirti daugiau dėmesio;

23. ragina Komisiją ateityje priimant darbuotojų sveikatą ir saugą reglamentuojančius teisės 
aktus, kai įmanoma, skatinti naudoti technologijas, kuriomis galima sumažinti pavojingų 
medžiagų keliamą nelaimingų atsitikimų darbe riziką, o kartu, jei įmanoma, jomis pakeisti 
cheminių ir radioaktyviųjų medžiagų naudojimą;

24. ragina kaip būtiniausią reikalavimą valstybėms narėms sudaryti privalomą ES profesinių 
ligų sąrašą, kuriame profesine liga būtų pripažįstami ir nauji sveikatos sutrikimai dėl
įtampos darbe, pavyzdžiui, dėl darbo atsiradę psichiniai sutrikimai ir raumenų ir griaučių 
sistemos sutrikimai;

25. ragina valstybes nares kuo greičiau įgyvendinti Direktyvą 2010/32/ES dėl sveikatos 
priežiūros sektoriaus darbuotojų apsaugos nuo su(si)žeidimų aštriais instrumentais ir 
užtikrinti aukščiausią pacientų ir sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojų apsaugos nuo 
su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų pavojaus lygį;
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26. pabrėžia būtinybę nuolat gerinti duomenų surinkimą, kad juos būtų galima palyginti visoje 
ES;

27. ragina valstybes nares ir Komisiją užtikrinti, kad darbuotojų apsaugos gaires būtų 
lengviau praktiškai taikyti, nesumenkinant darbuotojų sveikatos ir saugos taisyklių 
svarbos;

28. pritaria iniciatyvai priimti teisės aktą dėl darbuotojų apsaugos nuo tabako dūmų darbe, nes 
iki šiol visapusiška apsauga nėra užtikrinta;

29. pabrėžia, kad dėl taupymo priemonių, kurių imtasi per ekonomikos krizę, negali sumažėti 
dėmesys darbuotojų sveikatai ir saugai;

30. pabrėžia darbdavių atsakomybę stiprinti fizinę ir psichinę darbuotojų sveiką; ragina 
įmones sudaryti kolektyvines sutartis, pagal kurias būtų privaloma skatinti sveikatingumą 
darbe įdiegiant sertifikuotą darbo saugos ir sveikatos valdymo sistemą laikantis Europos 
sveikatingumo skatinimo darbe tinklo kokybės reikalavimų;

31. ragina ES lygmeniu aktyviau plėtoti socialinį dialogą darbuotojų sveikatos ir saugos 
klausimais ir skatinti darbuotojų dalyvavimą jame;

32. ragina įvairias nacionalinės valdžios institucijas aktyviau keistis informacija
tarpvalstybiniu lygmeniu siekiant veiksmingiau kontroliuoti darbuotojų komandiravimą į 
kitas ES valstybes nares.
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