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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че при насърчаването на здравето и безопасността на работното място 
трябва да се отдаде най-висок приоритет на превантивния подход, като той трябва 
да бъде заложен както в стратегията на равнището на ЕС, така и в националните 
стратегии;

2. подчертава, че честотата на трудовите злополуки в определени групи, като 
например при младите или по-възрастните работници, мигрантите и работниците с 
несигурни работни места, е по-голяма от тази при останалите; във връзка с това 
призовава Европейската комисия и държавите-членки да въведат мерки специално 
за тези целеви групи;  

3. посочва, че Рамковата директива за въвеждане на мерки за насърчаване 
подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място 
(89/391/ЕИО) е вече на повече от 20 години и че до този момент тя не е променяна 
по същество, поради което трябва да се приспособи към новите предизвикателства 
на променения трудов свят, като например към увеличаването на психичните 
заболявания; 

4. призовава Комисията към това, да предприеме преработка на Директива 2004/37/ЕО 
относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на 
канцерогени или мутагени по време на работа;   констатира, че установяването на 
гранични стойности за вещества, представляващи опасност за здравето, е реално 
предприето само за малък брой вещества; изисква, в интерес на работниците, бързо 
изпълнение на Регламента за REACH, по-специално замяната на особено опасни за 
здравето химикали; 

5. изразява съжаление относно липсата на обвързващ характер на Европейското 
рамково споразумение относно тормоза и насилието на работното място (2007 г.), 
като поради това призовава Комисията да представи предложение за директива за 
предотвратяване на насилието на работното място; 

6. подчертава, че физически и психически натоварващите фактори се проявят с 
различна честота при жените и мъжете и водят до различно натоварване, 
оплаквания и свързани с работата заболявания; във връзка с това призовава 
държавите-членки да включат специфични за половете въпроси в националните 
стратегии; 

7. изисква осигуряване на ресурси за инспекция на труда, високи стандарти на 
качеството на обучение и допълнително квалифициране на инспекторите по труда, 
както и по-голяма интензивност на проверките; изисква да се гарантира 
независимостта на инспекциите на труда от предприятията;


