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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην υιοθέτηση μιας 
προληπτικής προσέγγισης στο πλαίσιο της προώθησης της υγείας και της ασφάλειας στην 
εργασία, η οποία θα διέπει τόσο τη στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και τις 
επιμέρους εθνικές στρατηγικές·

2. τονίζει ότι η συχνότητα εργατικών ατυχημάτων σε συγκεκριμένες ομάδες είναι 
υψηλότερη σε σύγκριση με άλλες, όπως στους νεαρούς ή ηλικιωμένους εργαζομένους, 
στους μετανάστες και στους εργαζομένους υπό επισφαλείς συνθήκες εργασίας· ζητεί, 
συνεπώς, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν στοχευμένα μέτρα 
ειδικά για αυτές τις ομάδες· 

3. υπενθυμίζει ότι η οδηγία πλαίσιο για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζομένων (89/391/ΕΟΚ) έχει ήδη συμπληρώσει 20ετία δίχως σημαντικές 
τροποποιήσεις ως σήμερα και πρέπει, επομένως, να προσαρμοστεί στις νέες προκλήσεις 
ενός μεταβληθέντος εργασιακού κόσμου, όπως η αύξηση των ψυχικών παθήσεων· 

4. ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την προστασία 
των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (2004/37/ΕΚ)· διαπιστώνει ότι είναι 
λίγες μόνο οι επικίνδυνες για την υγεία ουσίες για τις οποίες έχουν πράγματι καθοριστεί 
ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές· ζητεί εξ ονόματος των εργαζομένων την άμεση υλοποίηση 
της οδηγίας REACH, ιδίως δε την αντικατάσταση των ιδιαίτερα επιβλαβών για την υγεία 
χημικών ουσιών· 

5. εκφράζει τη λύπη του για το μη δεσμευτικό χαρακτήρα της «Ευρωπαϊκής συμφωνίας-
πλαίσιο σχετικά με την παρενόχληση και τη βία στην εργασία» (2007), και καλεί, ως εκ 
τούτου, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση οδηγίας για την αποτροπή της 
βίας στην εργασία· 

6. τονίζει ότι οι παράγοντες που επιβαρύνουν τη σωματική και ψυχική υγεία των ανδρών και 
των γυναικών διαφέρουν ως προς τη συχνότητα εμφάνισής τους, και οδηγούν σε 
διαφορετικές καταπονήσεις, διαταραχές και παθήσεις που συνδέονται με την εργασία· 
καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τις διάφορες πτυχές της διάστασης 
του φύλου στις εθνικές στρατηγικές τους· 

7. ζητεί την εξασφάλιση επαρκών πόρων για τις υπηρεσίες επιθεώρησης εργασίας, την 
καθιέρωση υψηλών προτύπων ποιότητας στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των 
επιθεωρητών εργασίας, καθώς και την εντατικοποίηση των ελέγχων· ζητεί η ανεξαρτησία 
των επιθεωρήσεων εργασίας να εξασφαλίζεται από τις επιχειρήσεις·


