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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. Jiddeplora n-nuqqas ta' informazzjoni minn bosta Stati Membri li jimpedixxi tbassir 
affidabbli tal-mortalità marbuta mal-mesoteljoma fl-Ewropa u jinnota li, skont id-data 
epidemjoloġika parzjali disponibbli, fl-UE huwa mistenni li sal-2030 se jmutu 'l fuq minn 
250 000 ċittadin bil-mesoteljoma;

2. Jilqa' b'sodisfazzjon is-sentenza, li nqatgħet fit-13 ta' Frar 2012 f'Turin, dwar il-
konsegwenzi fatali tal-asbestos fejn l-eks sid u l-eks direttur tal-fergħa Taljana tal-
kumpanija Eternit ġew akkużati bħala responsabbli għal madwar 3 000 każ ta' mewt 
relatati mal-asbestos u ġew ordnati jħallsu kumpens għad-danni lill-vittmi u lill-qraba 
tagħhom u lill-assoċjazzjonijiet tas-soċjetà ċivili;

3. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-asbestos għadu jeżisti f'ħafna bastimenti u binjiet, u f'xi 
attivitajiet ta' restawr u twaqqigħ ta' bini u pproċessar tal-iskart fejn ħafna drabi ma jkunx 
magħruf il-post eżatt fejn jinsab l-asbestos u fejn, konsegwentement, dan ikollu impatt fuq 
il-ħaddiema esposti u possibbilment jolqot ukoll lill-pubbliku ġenerali;

4. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-każijiet kollha ta' asbestosi u mesoteljoma 
jiġu rreġistrati permezz ta' ġbir sistematiku ta' data dwar il-mard okkupazjonali marbut 
mal-asbestos u biex jipprovdu mappa affidabbli tal-preżenza tal-asbestos u b'hekk 
jikkontribwixxu għal azzjonijiet ta' prevenzjoni u ta' rimedju;

5. Jenfasizza li indipendentement mis-sors tal-espożizzjoni jew l-istatus ta' impjieg tal-
persuna esposta, il-vittmi kollha tal-asbestos fl-UE u l-qraba tagħhom jistħoqqilhom id-
dritt li jirċievu kura medika xierqa u appoġġ finanzjarju adegwat mill-iskemi tas-saħħa 
nazzjonali tagħhom;

6. Jirrikonoxxi r-rwol ċentrali tal-gruppi tal-vittmi tal-asbestos u tal-assoċjazzjonijiet tas-
soċjetà ċivili, u jirrakkomanda li l-Istati Membri u l-UE jiffinanzjawlhom xogħolhom u 
jikkollaboraw magħhom sabiex jiġi stabbilit pjan komprensiv għall-eliminazzjoni tal-
asbestos eżistenti kollu fl-Ewropa;

7. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jaċċettaw l-iskadenza tal-2023 
proposta mit-trejdunjins għall-projbizzjoni totali tal-asbestos fl-UE, inklużi d-dijaframmi 
tal-asbestos chrysotile, filwaqt li tiġi żgurata r-riabilitazzjoni tas-siti kollha kkonċernati, 
inklużi miżbliet insikuri.


