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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor 
sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că, pentru promovarea sănătății și securității la locul de muncă, UE și statele 
membre trebuie să acorde prioritate unei abordări preventive și să le permită tuturor 
lucrătorilor să își reconcilieze viața profesională cu viața personală, luând în considerare, 
în planurile naționale de prevenire, serviciile publice din domeniul sănătății, igienei și 
securității la locul de muncă în interesul protejării sănătății lucrătorilor și a condițiilor lor 
de muncă;

2. solicită UE și statelor membre să dezvolte un program european pentru monitorizarea 
riscurilor profesionale (în special a problemelor musco-scheletice și psihosociale), bazat 
pe indicatori de sănătate, definiții și instrumente epidemiologice comune celor 27 de state 
membre; insistă asupra necesității unei supravegheri integrate, care să țină cont atât de 
parcursul profesional al lucrătorilor, cât și de starea de sănătate a lucrătorilor care s-au 
pensionat;

3. reamintește că locul de muncă trebuie considerat o platformă privilegiată pentru strategiile 
de prevenire ale UE și ale statelor membre, atât în ceea ce privește bolile transmisibile, cât 
și bolile netransmisibile, și că angajatorii, organizațiile lucrătorilor și alți parteneri sociali 
joacă un rol major în promovarea unui mod de viață sănătos și a educării populației active 
cu privire la sănătate;

4. invită Comisia și statele membre să intensifice lupta în vederea reducerii inegalităților în 
domeniul sănătății și a disparităților în ceea ce privește condițiile de muncă și accesul la 
servicii care vizează îmbunătățirea sănătății lucrătorilor, prevenția și sănătatea la locul de 
muncă;

5. subliniază că anumite grupe de lucrători, cum ar fi cei tineri, cei în vârstă sau lucrătorii 
migranți, precum și cei cu locuri de muncă precare (îndeosebi cei cu contract pe perioadă 
determinată, cei care ocupă un loc de muncă temporar și cei angajați cu fracțiune de 
normă) sunt expuși mai frecvent la riscurile profesionale; subliniază că trebuie să se 
acorde o atenție deosebită situației lucrătorilor vulnerabili, inclusiv a celor care participă 
la sisteme de muncă obligatorie fără a beneficia de formări prealabile și fără a deține 
competențele necesare; îndeamnă, în acest sens, Comisia și statele membre să instituie 
măsuri preventive mai specifice pentru aceste grupe; consideră că ar trebui să se acorde o 
atenție specială femeilor și problemelor legate de maternitate și amintește că locurile de 
muncă stabile și cu drepturi sunt un factor important pentru sănătatea și securitatea la 
locul de muncă;

6. subliniază importanța vitală a programelor de pregătire profesională referitoare la 
siguranță și a supervizării tinerilor în primele luni de muncă; consideră, în această 
privință, că un rol important îl au programele de pregătire profesională care oferă 
informații specifice sectorului în cauză, dar și calitatea ridicată a supervizării, care are un 
impact direct asupra siguranței lucrătorilor;
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7. solicită Comisiei ca, până la sfârșitul anului 2012, să propună o legislație obligatorie 
pentru a se asigura că legislația în domeniul sănătății și al securității se aplică integral 
subcontractanților de la toate nivelurile, în vederea combaterii practicii anumitor 
angajatori de a limita măsurile preventive la propriii lucrători;

8. reamintește că printre principalele obiective ale strategiei comunitare 2007-2012 se 
numără nu numai garantarea unei aplicări corespunzătoare a legislației Uniunii Europene, 
ci și îmbunătățirea și simplificarea legislației existente, îndeosebi prin instituirea unor 
instrumente neobligatorii; reamintește, pe de altă parte, că, în sensul articolului 4 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, competența Uniunii în domeniul ocupării 
forței de muncă și al sănătății publice este partajată cu statele membre și că, în 
comunicarea sa din 2007, Comisia Europeană a insistat asupra dezvoltării și punerii în 
aplicare a unor strategii naționale; insistă, prin urmare, asupra necesității de a adapta în 
mod coerent legislația europeană la progresele societății și de a nu mai legifera inutil la 
nivel european;

9. subliniază faptul că succesul strategiei comunitare 2007-2012 privind sănătatea și 
securitatea în muncă înseamnă „o reducere continuă, durabilă și omogenă a accidentelor 
de muncă și a bolilor profesionale”, inclusiv îndeplinirea obiectivului explicit de reducere 
cu 25 % a incidenței accidentelor de muncă; remarcă faptul că aceste rezultate vor trebui 
demonstrate prin date cantitative adecvate privind evoluțiile în domeniul accidentelor de 
muncă și al bolilor profesionale la nivelul UE;

10. îndeamnă Comisia Europeană să faciliteze dezvoltarea de standarde europene de sănătate 
și siguranță în întreprinderi; în această privință subliniază necesitatea cooperării statelor 
membre, în vederea cercetării cauzelor accidentelor de muncă, dar și pentru împărtășirea 
celor mai bune practici;

11. subliniază că Directiva-cadru privind sănătatea și securitatea în muncă (89/391/CEE) are 
deja 20 de ani și nu a fost până în prezent modificată substanțial și, prin urmare, este 
necesară adaptarea sa la noile provocări reprezentate de schimbările din mediul 
profesional și de evoluțiile din domeniul gestionării sănătății, cum ar fi creșterea 
incidenței problemelor mentale și a tulburărilor musculo-scheletice, în vederea 
concentrării asupra unor politici orientate de ocupare a forței de muncă, care să sprijine 
capacitatea de muncă, sănătatea și calitatea vieții lucrătorilor;

12. invită Comisia Europeană să considere tulburările mentale, precum depresia, o prioritate 
în momentul revizuirii strategiei și legislației europene în domeniul sănătății și securității, 
având în vedere problema din ce în ce mai serioasă a depresiei legate de locul de muncă și 
a tulburărilor cognitive;

13. îndeamnă Comisia să inițieze o revizuire a Directivei 2004/37/CE privind protecția 
lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la 
locul de muncă, în sensul extinderii domeniului său de aplicare pentru a include 
substanțele toxice pentru reproducere; constată că valorile-limită la substanțele nocive 
pentru sănătatea umană au fost stabilite doar în foarte puține cazuri; solicită, în interesul 
lucrătorilor, o punere rapidă în aplicare a REACH, îndeosebi pentru aplicarea efectivă a 
cerințelor privind substituirea prevăzute de Directiva 2004/37/CE;
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14. își manifestă preocuparea cu privire la evaluarea limitată a riscurilor cărora se expun 
femeile însărcinate la locul de muncă; pledează pentru studierea amănunțită a 
consecințelor expunerii femeilor însărcinate la anumite condiții existente la locul de 
muncă (precum expunerea la agenți chimici, radiații ionizante, unde electromagnetice, 
stres, căldură excesivă, ridicare de greutăți etc.), respectiv îndeamnă la studierea 
corelațiilor existente între pierderile de sarcină, complicațiile la naștere, copii născuți cu 
probleme de sănătate și condițiile de muncă cu potențial de risc pentru femeile însărcinate;

15. remarcă faptul că Parlamentul a considerat în 2007 că actuala legislație privind tulburările 
musculo-scheletice era inadecvată și, prin urmare, a solicitat Comisiei să ia în calcul 
prezentarea unei propuneri de directivă; constată că, după patru ani, legislația privind 
tulburările musculo-scheletice este încă inadecvată, deoarece Comisia a amânat 
propunerea sa de directivă;

16. regretă lipsa, la nivel european, a unei definiții comune și unice a fenomenului de hărțuire 
morală; solicită Comisiei și statelor membre să dezvolte strategii naționale eficace de 
combatere a violenței la locul de muncă, bazate pe o definiție comună a hărțuirii morale la 
nivelul celor 27 de state membre;

17. regretă acțiunea întârziată a Comisiei cu privire la prezentarea unei noi propuneri 
legislative referitoare la cerințele minime în domeniul sănătății și al securității în ceea ce 
privește expunerea lucrătorilor la riscurile cauzate de câmpurile electromagnetice, în urma 
amânării punerii în aplicare a Directivei 2004/40/CE, și solicită aplicarea rapidă a 
legislației relevante după adoptarea acesteia;

18. subliniază că bărbații și femeile sunt afectați în mod diferit de riscurile profesionale, fie 
acestea de ordin psihosocial sau fizic (îndeosebi tulburări musculo-scheletice); 
reamintește, pe de altă parte, că se poate stabili o legătură între contractele precare, 
îndeosebi cele interimare și parțiale, și creșterea riscurilor profesionale fizice și 
psihosociale; îndeamnă, din acest motiv, statele membre să țină cont de dimensiunea de 
gen și de riscurile asociate diferitelor tipuri de contracte de muncă în cadrul strategiilor lor 
naționale;

19. solicită asigurarea resurselor necesare pentru inspecția muncii, standarde înalte de calitate 
la educarea și formarea inspectorilor muncii, precum și intensificarea controalelor; solicită 
să se garanteze independența inspecțiilor în domeniul ocupării forței de muncă față de 
întreprinderi;

20. salută faptul că datele existente confirmă tendința de scăderea incidenței accidentelor de 
muncă; subliniază totuși că numărul accidentelor de muncă este încă prea mare;

21. subliniază că, în comunicarea sa din 2007, Comisia Europeană își propusese ca obiectiv
sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) în punerea în aplicare a legislației 
UE și a politicilor acestora de prevenire a riscurilor;

22. atrage atenția asupra faptului că instruirea corespunzătoare a personalului contribuie în 
mod semnificativ la sporirea sănătății și securității acestuia și, prin urmare, ar trebui să i se 
acorde o atenție sporită în viitor;
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23. invită Comisia ca, în cadrul legislației viitoare privind sănătatea și securitatea în muncă să 
susțină, acolo unde este cazul, utilizarea tehnologiilor care diminuează riscurile generate 
de substanțele periculoase în accidentele de muncă și, totodată, să înlocuiască, acolo unde 
este posibil, utilizarea substanțelor chimice și radioactive;

24. solicită, ca cerință minimă pentru statele membre, elaborarea unei liste cu bolile 
profesionale, obligatorii la nivelul Uniunii, în care să fie recunoscute drept boli 
profesionale și bolile generate de noile forme patogene de stres profesional, cum ar fi 
tulburările mentale și tulburările musco-scheletice care sunt rezultatul muncii;

25. invită statele membre să pună cât mai rapid posibil în aplicare Directiva 2010/32/UE 
privind prevenirea rănilor provocate de obiecte ascuțite în sectorul spitalicesc și în cel al 
asistenței medicale și să asigure cel mai înalt nivel de protecție a pacienților și lucrătorilor 
din sectorul asistenței medicale față de expunerea la infecții asociate cu îngrijirea 
medicală;

26. subliniază necesitatea unei îmbunătățiri continue a colectării datelor în vederea asigurării 
comparabilității datelor la nivelul UE;

27. invită statele membre și Comisia Europeană să faciliteze aplicarea directivelor privind 
protecția lucrătorilor, fără a submina însă reglementările privind securitatea și sănătatea în 
muncă;

28. susține o inițiativă legislativă privind protecția lucrătorilor față de fumul de tutun la locul 
de muncă, deoarece până acum nu a fost garantată o protecție cuprinzătoare;

29. subliniază că măsurile de austeritate din timpul crizei economice nu trebuie să ducă la 
pierderea din vedere a sănătății și securității în muncă;

30. subliniază răspunderea angajatorilor pentru promovarea sănătății fizice și psihice a 
lucrătorilor; solicită întreprinderilor să adopte acorduri care să impună promovarea 
sănătății la locul de muncă, sub forma unui sistem autorizat de gestionare a securității și a 
sănătății în muncă care să corespundă criteriilor de calitate ale rețelei europene pentru 
promovarea sănătății la locul de muncă;

31. solicită consolidarea dialogului social privind sănătatea și securitatea în muncă și 
intensificarea participării lucrătorilor la nivelul UE;

32. solicită îmbunătățirea schimbului transfrontalier de informații între diferitele autorități 
naționale, în vederea realizării unui control mai eficient în cadrul detașării lucrătorilor în 
alte state membre ale UE.
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