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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Sublinha que, na promoção da saúde e da segurança no trabalho, deve ser conferida a 
máxima prioridade a uma abordagem preventiva, a qual deve estar enraízada tanto na 
estratégia da UE como nas estratégias nacionais;

2. Sublinha que os acidentes de trabalho são mais frequentes em determinadas categorias de 
trabalhadores do que noutras - por exemplo, trabalhadores jovens ou mais idosos, 
migrantes, e trabalhadores com contratos precários; exorta por isso a Comissão Europeia e 
os Estados-Membros a adoptarem medidas específicas que visem estes grupos-alvo; 

3. Assinala que a directiva-quadro sobre saúde e segurança no trabalho (89/391/CEE) já 
acumula mais de 20 anos sem que tenha sido sujeita a alterações substanciais até à data, 
pelo que tem de ser adaptada aos novos desafios colocados pelas mudanças no mundo do 
trabalho, tais como o aumento das doenças de foro mental; 

4. Exorta a Comissão a rever a Directiva 2004/37/CE relativa à protecção dos trabalhadores 
contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos durante o 
trabalho; assinala que só em alguns poucos casos foram estabelecidos valores-limite 
relativos às substâncias que põem em perigo a saúde humana; requer, no interesse dos 
trabalhadores, uma rápida implementação do Regulamento REACH, e em particular a 
substituição de produtos químicos que são especialmente nocivos à saúde humana; 

5. Lamenta que o acordo-quadro europeu sobre assédio e violência no trabalho (2007) não 
seja vinculativo, razão pela qual exorta a Comissão Europeia a apresentar uma proposta de 
directiva relativa à prevenção da violência no trabalho; 

6. Sublinha que a incidência de factores de stress físico e mental difere entre homens e 
mulheres, e que estes factores geram diferentes solicitações, queixas e doenças 
relacionadas com o trabalho; exorta por esta razão os Estados-Membros a terem em conta 
as questões relativas ao género nas suas estratégias nacionais; 

7. Requer que seja garantida a afectação de recursos destinados à inspecção do trabalho, 
padrões de alta qualidade na educação e formação dos inspectores de trabalho, e controlos 
mais intensos; requer que seja garantida a independência da inspecção do trabalho em 
relação às empresas;


