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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 siekiant užtikrinti darbuotojų sveikatą ir saugą didžiausią prioritetą reikia 
teikti prevencijos principui ir kad jis turi būti įtvirtintas ir ES mastu, ir nacionalinėse 
strategijose;

2. pabrėžia, kad tam tikrose grupėse, pvz., jaunų ar vyresnių darbuotojų, migrantų ir darbą be 
garantijų dirbančių darbuotojų, nelaimingų atsitikimų įvyksta daugiau nei kitose; todėl 
ragina Europos Komisiją ir valstybes nares parengti specialiai šioms tikslinėms grupėms 
skirtas priemones;

3. nurodo, kad Pagrindų direktyvai dėl saugos ir sveikatos apsaugos darbe (89/391/EEB) jau 
daugiau kaip 20 metų ir kad ji iki šiol nebuvo keista iš esmės, taigi ji turėtų būti priderinta 
prie pasikeitusių darbo sąlygų, pvz., turėtų būti atsižvelgta į tai, kad padaugėjo psichikos 
ligų;

4. ragina Komisiją persvarstyti Direktyvą 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, 
susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe; konstatuoja, kad buvo 
nustatytos tik nedaugelio sveikatai pavojingų medžiagų ribinės vertės; siekdamas, kad 
būtų paisoma darbuotojų interesų, reikalauja kuo greičiau įgyvendinti REACH 
reglamentą, visų pirma pakeisti sveikatai ypač pavojingus chemikalus kitais; 

5. apgailestauja, kad neįsipareigojama laikytis Europos pagrindų susitarimo dėl 
priekabiavimo ir smurto darbe (2007), dėl šios priežasties ragina Komisiją pateikti 
pasiūlymą dėl direktyvos siekiant užkirsti kelią smurtui darbe; 

6. pabrėžia, kad psichinė ir fizinė įtampa nevienodai veikia moteris ir vyrus ir lemia 
skirtingus nusiskundimus, negalavimus ir profesines ligas; dėl šios priežasties ragina 
valstybes nares įtraukti į nacionalines strategijas su lytimis susijusius klausimus; 

7. ragina užtikrinti, kad būtų skiriama lėšų darbo inspekcijai finansuoti, taip pat užtikrinti 
aukštus kokybės standartus mokant darbo inspektorius ir vykdant tęstinį jų mokymą ir 
intensyvesnę kontrolę; ragina užtikrinti darbo inspekcijos nepriklausomybę nuo įmonių.


