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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru
ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor 
sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că trebuie acordată maximă prioritate unei abordări preventive în promovarea 
sănătății și securității în muncă, iar această abordare trebuie să fie ferm ancorată în 
strategia la nivel european, precum și în cele la nivel național;

2. subliniază că accidentele de muncă sunt mai frecvente în anumite grupe de lucrători, cum 
ar fi cei tineri, cei în vârstă sau lucrătorii migranți sau în rândul celor cu locuri de muncă 
precare; îndeamnă, în acest sens, Comisia Europeană și statele membre să instituie măsuri 
speciale pentru aceste grupe; 

3. subliniază că directiva-cadru privind sănătatea și securitatea în muncă (89/391/CEE) are 
deja peste 20 de ani si nu a fost până în prezent modificată substanțial, fiind necesară 
adaptarea sa la noile provocări reprezentate de schimbările din domeniul muncii, cum ar fi 
creșterea problemelor mentale; 

4. îndeamnă Comisia să inițieze o revizuire a Directivei 2004/37/CE privind protecția 
lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la 
locul de muncă; constată că valorile-limită la substanțele nocive pentru sănătatea umană 
au fost stabilite doar în foarte puține cazuri; solicită, în interesul lucrătorilor, o punere 
rapidă în aplicare a REACH, îndeosebi pentru substituirea substanțelor chimice deosebit 
de nocive sănătății umane; 

5. regretă faptul Acordul-cadru european privind hărțuirea și violența la locul de muncă 
(2007) nu are caracter obligatoriu și, din acest motiv, solicită Comisiei să prezinte o 
propunere pentru o directivă privind prevenirea violenței la locul de muncă; 

6. subliniază că incidența factorilor de stres psihic și fizic diferă la bărbați și la femei, având 
ca rezultat alt nivel de presiune, alte tipuri de plângeri și de boli profesionale; îndeamnă, 
din acest motiv, statele membre să integreze aspectele de gen în strategiile lor naționale; 

7. solicită asigurarea resurselor necesare pentru inspecția muncii, standarde înalte de calitate 
la educarea și formarea inspectorilor muncii, precum și intensificarea controalelor; insistă 
asupra independenței inspecției muncii, care trebuie să fie garantată de întreprinderi.


