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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za zaposlovanje in socialne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da mora biti najpomembnejša naloga pri spodbujanju zdravja in varnosti na 
delovnem mestu preventivni pristop, ki ga je treba trdno zasidrati tudi v strategiji na ravni 
EU in nacionalnih strategijah;

2. poudarja, da je v nekaterih skupinah več delovnih nesreč – na primer med mladimi ali 
starejšimi delavci, migranti in delavci v negotovem delovnem razmerju; zato spodbuja 
Evropsko komisijo in države članice, naj za te ciljne skupine uvedejo posebne ukrepe; 

3. želi spomniti, da je okvirna direktiva o varnosti in zdravju pri delu (89/391/EGS) stara že 
20 let in je doslej niso bistveno spreminjali, treba pa jo je prilagoditi novih izzivom v 
spremenjenem svetu dela, na primer porastu duševnih bolezni; 

4. spodbuja Komisijo k reviziji Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred 
nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu; 
poudarja, da so mejne vrednosti za zdravju nevarne snovi določili samo za nekatere snovi; 
zaradi delavcev spodbuja k pospešenemu izvajanju uredbe Reach, zlasti v zvezi z 
nadomeščanjem močno škodljivih kemikalij; 

5. obžaluje, da evropski okvirni sporazum o nadlegovanju in nasilju na delovnem mestu 
(2007) ni zavezujoč, zato poziva Komisijo, naj predlaga direktivo o preprečevanju nasilja 
na delovnem mestu; 

6. poudarja, da so dejavniki psihološke in fizične obremenitve pri ženskah in moških 
različno pogosti, tako da povzročajo različno obremenjenost, težave in z delom povezana 
obolenja; zato poziva države članice, naj v svojo nacionalni strategiji zajamejo značilne 
vidike obeh spolov;

7. poziva k zagotovitvi sredstev za delovno inšpekcijo, visokih standardov kakovosti pri 
izobraževanju in usposabljanju delovnih inšpektorjev ter k strožjim pregledom; poziva, da 
mora biti delovna inšpekcija neodvisna od podjetij.


