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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 għandha tingħata l-ogħla prijorità lil approċċ preventiv meta tkun qed tiġi 
promossa s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u dan l-approċċ għandu wkoll jkun fil-
bażi tal-istrateġija fuq il-livell tal-UE, kif ukoll tal-istrateġiji nazzjonali;  

2. Jenfasizza li l-frekwenza tal-inċidenti fuq il-post tax-xogħol hija ogħla f'ċerti gruppi minn 
dik ta' gruppi oħra, bħal pereżempju f'każ tal-ħaddiema żgħażagħ jew dawk ta' età aktar 
avvanzata, emigranti u ħaddiema f'sitwazzjonijiet tax-xogħol prekarji; b'hekk jitlob lill-
Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri jistabbilixxu miżuri speċjali għal dawn il-
gruppi; 

3. Jinnota li d-direttiva qafas dwar is-sigurtà u l-protezzjoni tas-saħħa 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 nbidel, bħal 
pereżempju ż-żieda ta' problemi ta' saħħa mentali; 

4. Iħeġġeġ 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; 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 li jiġu sostitwiti l-kimiċi li l-
aktar jagħmlu ħsara lis-saħħa; 

5. Jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta' rabta bejn "il-Ftehim qafas Ewropew u l-fastidju u l-
vjolenza fuq il-post tax-xogħol" (2007), għal din ir-raġuni jitlob lill-Kummissjoni 
tippreżenta proposta ta' direttivi għall-prevenzjoni tal-vjolenza fuq il-post tax-xogħol; 

6. Jissottolinja li l-inċidenza tal-fatturi fiżiċi u psikoloġiċi ta' stress huma differenti bejn in-
nisa u l-irġiel u dawn il-fatturi jirriżultaw fi problemi, ilmenti u mard marbut max-xogħol 
differenti; għal din ir-raġuni jitlob lill-Istati Membri jinkludu aspetti relatati mas-sess fl-
istrateġiji nazzjonali; 

7. 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 żieda fl-intensità tal-kontrolli; 
jitlob li jkun żgurat li l-ispezzjoni tax-xogħol tkun indipendenti mill-impriżi;


