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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza li, huma u jippromwovu s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, l-UE u l-
Istati Membri għandhom jagħtu l-ogħla prijorità lil approċċ preventiv u jippermettu lil kull 
impjegat r-rikonċiljazzjoni sħiħa tax-xogħol u tal-ħajja privata, filwaqt li jieħdu 
inkonsiderazzjoni l-programmi nazzjonali ta' prevenzjoni tas-servizzi pubbliċi fil-qasam 
tas-saħħa, l-iġjene u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, fl-interessi tal-protezzjoni tas-saħħa 
tal-ħaddiema u tal-kundizzjonijiet tax-xogħol; 

2. Jitlob lill-Unjoni Ewropea u lill-Istati Membri jiżviluppaw programm Ewropew ta’ 
sorveljanza tar-riskji relatati max-xogħol (b’mod partikolari l-problemi muskoloskeletriċi 
u psikosoċjali), li jkun ibbażat fuq indikaturi u definizzjonijiet tas-saħħa u għodod 
epidemjoloġiċi komuni għas-27 Stat Membru; jinsisti fuq il-ħtieġa ta’ approċċ integrat 
għas-sorveljanza, li jqis fl-istess ħin it-triq professjonali tal-impjegati attwali u l-istat tas-
saħħa ta’ min ikun irtira;

3. Ifakkar li l-post tax-xogħol għandu jitqies bħala l-aħjar pjattaforma għall-istrateġiji ta’ 
prevenzjoni tal-UE u tal-Istati Membri,  li jittrattaw kemm mard li jittieħed u kemm mard 
li ma jitteħidx, u li dawk li jħaddmu, l-organizzazzjonijiet tal-impjegati u sħab soċjali l-
oħra għandhom rwol eminenti xi jwettqu fil-promozzjoni tal-modi ta’ ħajja sani u tal-
għarfien dwar is-saħħa fil-popolazzjoni attiva;

4. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintensifikaw il-ġlieda kontra l-
inugwaljanzi fil-qasam tas-saħħa u jnaqqsu d-disparitajiet li għandhom x'jaqsmu mal-
kundizzjonijiet tax-xogħol u mal-aċċess għas-servizzi bil-għan li jtejbu s-saħħa tal-
ħaddiema, il-prevenzjoni u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol;

5. Jenfasizza l-fatt li ċerti gruppi ta’ ħaddiema – pereżempju ż-żgħażagħ, dawk ta' età aktar 
avvanzata, il-migranti u dawk b’impjiegi prekarji (li jinkludu l-kuntratti ta’ tul definit, l-
impjiegi temporanji u dawk part-time) – huma esposti aktar spiss għar-riskji relatati max-
xogħol; jenfasizza li jeħtieġ li tingħata attenzjoni partikolari lis-sitwazzjoni tal-ħaddiema 
vulnerabbli, inklużi l-persuni li għandhom jipparteċipaw fi programmi ta' attività 
obbligatorji mingħajr ma jkollhom il-kwalifiki meħtieġa jew mingħajr ma jkunu rċevew 
taħriġ minn qabel; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri 
jistabbilixxu miżuri preventivi aktar speċifiċi għal dawn il-gruppi; jemmen li jeħtieġ li 
tingħata attenzjoni partikolari lin-nisa u lill-kwistjonijiet tal-maternità u jfakkar li l-
impjiegi stabbli, akkumpanjati minn drittijiet, huma fattur importanti għas-saħħa u s-
sigurtà fuq il-post tax-xogħol;

6. Jenfasizza l-importanza ewlenija li għandhom il-programmi ta’ taħriġ fil-qasam tas-sigurtà 
u tas-superviżjoni taż-żgħażagħ matul l-ewwel xhur tax-xogħol; iqis li, f’dan il-kuntest, il-
programmi ta’ taħriġ li joffru tagħrif speċifiku għas-settur ikkonċernat u s-superviżjoni ta' 
kwalità għolja, għandhom impatt dirett fuq is-sigurtà tal-ħaddiema, iwettqu rwol 
essenzjali;
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7. Jistieden lill-Kummissjoni biex, qabel tmiem l-2012, tipproponi  dispożizzjonijiet 
leġiżlattivi vinkolanti sabiex il-leġiżlazzjoni fil-qasam tas-saħħa u tas-sigurtà tiġi applikata 
kompletament għas-sottokuntratturi fil-livelli kollha bil-għan li tintemm il-prattika ta' xi 
wħud li jħaddmu li jillimitaw il-miżuri ta’ prevenzjoni għall-impjegati tagħhom biss;

8. Jinnota li l-għanijiet prinċipali tal-istrateġija Komunitarja 2007-2012 għandhom jinkludu 
kemm il-garanzija tal-implimentazzjoni kif suppost tal-leġiżlazzjoni tal-UE, kif ukoll it-
titjib u s-simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni attwali, inter alia permezz tal-implimentazzjoni 
ta' strumenti mhux vinkolanti; ifakkar għalhekk li, skont l-Artikolu 4 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea ma għandhiex ħlief kompetenza 
konkorrenti mal-Istati Membri fil-qasam tal-impjiegi u f'dak tas-saħħa pubblika, u li fil-
komunikazzjoni tal-2007, il-Kummissjoni Ewropea tinsisti fuq l-iżvilupp u l-
implimentazzjoni ta' strateġiji nazzjonali; jinsisti għalhekk dwar il-ħtieġa li l-leġiżlazzjoni 
Ewropea tiġi adattata b’mod koerenti għat-tibdiliet soċjali u li ma jsirx leġiżlar bla bżonn 
fil-livell Ewropew;

9. Jenfasizza li s-suċċess tal-Istrateġija 2007-2012 dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-
Xogħol ifisser li jkun hemm ‘tnaqqis kontinwu, sostenibbli u omoġenju ta' inċidenti waqt 
ix-xogħol u ta' mard marbut max-xogħol,’ inkluż l-ilħiq tal-għan espliċitu li jkun hemm 
tnaqqis ta' 25% fl-okkorrenza tal-inċidenti waqt ix-xogħol, u jinnota li dan jeħtieġ li 
jintwera permezz ta' data kwantitattiva adegwata dwar it-tendenzi fuq il-livell tal-UE ta' 
inċidenti u ta' mard marbud max-xogħol;

10. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiffaċilita l-iżvilupp tal-istandards Ewropej tas-saħħa u s-sigurtà 
fuq il-post tax-xogħol;  jenfasizza f’dan ir-rigward il-ħtieġa li jkun hemm kooperazzjoni 
bejn l-Istati Membri, kemm f’dak li għandu x’jaqsam mal-inkjesti fuq il-kawżi tal-
inċidenti tax-xogħol, kif ukoll f’dak li hu skambju ta’ prattiki tajba;

11. Jinnota li d-direttiva qafas dwar is-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol 
(89/391/KEE) hija eqdem minn 20 sena u s'issa għadha ma ġietx emendata sostanzjalment 
u b'hekk għandha tiġi adattata għall-isfidi ġodda f'dinja tax-xogħol li qed tinbidel u għall-
evoluzzjonijiet fl-immaniġġjar tal-kura, bħal pereżempju ż-żieda fil-problemi tas-saħħa 
mentali u fil-problemi muskoloskeletriċi, bil-għan li tingħata prijorità lill-politiki tax-
xogħol li jkollhom il-għan li jiffavorixxu l-kapaċità tax-xogħol, is-saħħa u l-benesseri tal-
ħaddiem;

12. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tikkunsidra l-mard mentali, bħalma hi d-dipressjoni, 
bħala prijorità hija u twettaq rieżami tal-istrateġija u tal-leġiżlazzjoni Ewropea fil-qasam 
tas-saħħa u tas-sigurtà quddiem il-problema dejjem tikber tad-depressjoni u tal-problemi 
tal-konjizzjoni relatati mal-post tax-xogħol;

13. Jitlob lill-Kummissjoni tirrevedi d-Direttiva 2004/37/KE dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema 
minn riskji relatati mal-esposizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol, 
bil-għan li jiġi mwessa’ l-kamp ta’ applikazzjoni tas-sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni; 
jinnota li l-istabbiliment ta' valuri limitu għal sustanzi li jipperikolaw is-saħħa saret biss 
għal ftit sustanzi; fl-interess tal-ħaddiema, jitlob li jiġi implimentat ir-Regolament 
REACH malajr kemm jista' jkun speċjalment fl-applikazzjoni effettiva tar-rekwisiti ta’ 
sostituzzjoni mħabbra fid-Direttiva 2004/37/KE;
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14. Jinsab imħasseb minħabba li ma hemmx biżżejjed evalwazzjonijiet tar-riskji li għalihom 
huma esposti n-nisa tqal fuq il-post tax-xogħol; jitlob li ssir riċerka dettaljata dwar l-effetti 
tal-espożizzjoni ta' nisa tqal għal ċerti kundizzjonijiet fuq il-post tax-xogħol (e.ż. l-
espożizzjoni għal aġenti kimiċi, ir-radjazzjoni jonizzanti, il-mewġiet elettromanjetiċi, l-
istress, is-sħana eċċessiva, it-tqandil ta' piżijiet eċċessivi eċċ.); f'dan ir-rigward, jitlob li 
jiġu studjati l-korrelazzjonijiet bejn, minn naħa, il-korrimenti tat-tqala, il-
kumplikazzjonijiet tat-twelid, it-tfal li jitwieldu bi problemi tas-saħħa u, min-naħa l-oħra, 
il-kundizzjonijiet tax-xogħol li huma ta' riskju għan-nisa tqal; 

15. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-Parlament qies fl-2007 li l-leġiżlazzjoni fis-seħħ fir-
rigward tal-problemi muskoloskeletriċi ma kinitx adegwata, u stieden għalhekk lill-
Kummissjoni teżamina l-possibilità li tippreżenta proposti ta' direttiva; jinnota li, erba’ 
snin aktar tard, il-leġiżlazzjoni fil-qasam tal-problemi muskoloskeletriċi għadha mhix 
adegwata, peress li l-Kummissjoni ttardjat il-proposta tagħha għal direttiva ġdida;

16. Jiddeplora l-fatt li fil-livell Ewropew ma teżistix definizzjoni komuni u unika tal-
fenomenu tal-fastidju morali; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw 
strateġiji nazzjonali għall-ġlieda kontra l-vjolenza fuq il-post tax-xogħol li jkunu effikaċi u 
bbażati fuq definizzjoni tal-fastidju morali li tkun komuni għas-27 Stat Membru;

17. Jiddispjaċih minħabba d-dewmien tal-Kummissjoni biex tippreżenta proposta leġiżlattiva
ġdida dwar il-preskrizzjonijiet minimi tas-sikurezza u s-saħħa rigward l-esponiment tal-
ħaddiema għar-riskji kkaġunati mill-kampijiet elettromanjetiċi wara r-rapport tal-
applikazzjoni tad-Direttiva 2004/40/KE u jitlob li l-leġiżlazzjoni f’dan il-qasam tiġi 
implimentata malajr wara l-adozzjoni tagħha;

18. Jissottolinja li l-irġiel u n-nisa jintlaqtu b'mod differenti mir-riskji marbuta max-xogħol 
kemm jekk ikunu psikosoċjali kemm jekk ikunu fiżiċi (partikolarment dawk 
muskoloskeletriċi); ifakkar għalhekk li wieħed jista’ jistabbilixxi rabta bejn il-kuntratti 
prekarji, partikolarment dawk temporanji u part-time, u ż-żieda fir-riskji fiżiċi u 
psikosoċjali marbuta max-xogħol; għal din ir-raġuni jistieden lill-Istati Membri jqisu d-
dimensjoni tas-sessi u r-riskji marbuta mal-kuntratti differenti tax-xogħol fl-istrateġija 
nazzjonali tagħhom;

19. Jitlob li jiġu garantiti r-riżorsi għall-ispezzjoni tax-xogħol, standards għoljin ta' kwalità fit-
taħriġ u t-taħriġ avanzat tal-ispetturi tax-xogħol, kif ukoll iż-żieda fl-intensità tal-kontrolli; 
jesiġi li jkun żgurat li l-ispezzjoni tax-xogħol tkun indipendenti mill-impriżi;

20. Jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu li d-data disponibbli tikkonferma li t-tendenza tal-inċidenti 
tax-xogħol qiegħda tonqos; jirrimarka madankollu li l-għadd tal-inċidenti tax-xogħol 
għadu għoli ħafna;

21. Jinnota li fil-komunikazzjoni tagħha tal-2007, il-Kummissjoni ddikjarat li wieħed mill-
għanijiet tagħha kien li tappoġġa l-impriżi żgħar u medji (SMEs) fl-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni tal-UE u tal-politika tagħhom għall-prevenzjoni tar-riskji;

22. Jinnota li taħriġ xieraq għall-ħaddiema jagħti kontribuzzjoni sinifikanzi għas-saħħa u s-
sigurtà tagħhom, u li fil-futur dan għandu jingħata aktar attenzjoni;
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23. Jitlob lill-Kummissjoni biex, f'leġiżlazzjoni futura dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, 
fejn applikabbli, tippromwovi l-użu ta' teknoloġiji li jnaqqsu r-riskji minn sustanzi 
perikolużi f'każ ta' inċidenti marbuta max-xogħol u, fejn ikun possibbli, biex dawn it-
teknoloġiji jissostitwixxu l-użu tas'sustanzi kimiċi u radjuattivi; 

24. Jitlob, bħala rekwiżit minimu għall-Istati Membri, li tiġi stabbilita lista Ewropea 
vinkolanti tal-mard relatat max-xogħol li fiha t-tipi ta’ stress ġodda li jistgħu jkunu fl-
oriġini tal-mard relatat max-xogħol , bħalma huma l-problemi psikiċi tal-apparat 
lokomottiv u skeletriku li jirriżultaw mix-xogħol, għandhom jiġu rikonoxxuti bħala mard 
relatat max-xogħol; 

25. Jistieden lill-Istati Membri jittrasponu mill-aktar fis id-Direttiva 2010/32/UE dwar il-
prevenzjoni ta’ korrimenti kkawżati minn oġġetti li jaqtgħu fis-settur tal-isptarijiet u l-kura 
tas-saħħa u jiggarantixxu livell ta’ ħarsien massimu lill-pazjenti u lil dawk li jieħdu 
ħsiebhom li huma esposti għall-infezzjonijiet marbuta mal-kura tas-saħħa; 

26. Jenfasizza l-ħtieġa għal titjib kontinwu fil-ġbir tad-data sabiex tiġi garantita l-
komparabilità tad-data fl-UE kollha;

27. Jitlob lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni ifasslu linji gwida dwar il-protezzjoni tal-
ħaddiema li huma aktar faċli li jkunu applikati fil-prattika, mingħajr ma jipperikolaw ir-
regoli dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol;

28. Huwa favur l-inizzjattiva leġiżlattiva għall-protezzjoni tal-ħaddiema mid-duħħan tat-
tabakk waqt ix-xogħol, peress li attwalment mhijiex garantita protezzjoni komprensiva; 

29. Jinnota li l-iffrankar fil-kriżi ekonomika ma jfissirx li ma nibqgħux inżommu quddiem 
għajnejna s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol;

30. Jenfasizza r-responsabbiltà ta' min iħaddem biex jieħdu ħsieb is-saħħa fiżika u mentali tal-
ħaddiema; jitlob li l-intrapriżi jistabbilixxu konvenzjonijiet li jagħmlu obbligatorja l-
promozzjoni tas-saħħa fuq il-post tax-xogħol taħt sura ta’ sistema ċċertifikata ta’ 
mmaniġġjar tas-sikurezza u tas-saħħa fuq il-post tax-xogħol f’konformità mal-kriterji ta’ 
kwalità tan-Netwerk Ewropew għall-Promozzjoni tas-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol.

31. Jitlob ż-żieda tad-djalogu soċjali dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol fuq il-livell tal-
UE u tal-parteċipazzjoni tal-ħaddiema; 

32. Jitlob skambju transkonfinali ta' informazzjoni bejn id-diversi awtoritajiet nazzjonali fir-
rigward ta' spezzjonijiet aktar effiċjenti meta l-ħaddiema jiġu trasferiti lejn Stati Membri 
oħra tal-UE;
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