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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. Deplora a falta de informações por parte de vários Estados-Membros, o que obsta a uma 
previsão fiável da mortalidade causada pelo mesotelioma na Europa, observando que, 
segundo os dados epidemiológicos parciais disponíveis, se estima em mais de 250 000 o 
número de cidadãos que, até 2030, morrerão de mesotelioma na UE;

2. Congratula-se com o veredicto, proferido em Turim, em 13 de fevereiro de 2012, sobre as 
consequências mortais do amianto, em cujo contexto o antigo proprietário e o ex-diretor 
da filial italiana da empresa Eternit foram julgados responsáveis por cerca de 3 000 mortes 
relacionadas com o amainto, tendo sido obrigados a pagar indemnizações às vítimas e 
respetivas famílias, bem como a associações da sociedade civil;

3. Salienta que o amianto continua a estar presente em inúmeros navios e edifícios, bem 
como em atividades de renovação, de demolição e de tratamento de resíduos, sendo a sua 
localização exata frequentemente desconhecida, o que implica que terá impacto nos 
trabalhadores ao mesmo expostos e, eventualmente, no público em geral;

4. Insta os Estados-Membros a assegurarem que todos os casos de asbestose e de 
mesotelioma sejam registados mediante uma recolha sistemática de dados sobre as 
doenças profissionais associadas ao amianto e a elaborarem uma cartografia fiável da 
presença de amianto, a fim de contribuir para a adoção de medidas de prevenção e 
corretivas;

5. Assinala que, independentemente da fonte de exposição ou do estatuto profissional da 
pessoa exposta, assiste a todas as vítimas do amianto na UE, bem como aos seus 
familiares, o direito de receberem tratamento médico apropriado e apoio financeiro 
adequado do respetivo sistema nacional de saúde;

6. Reconhece o papel-chave desempenhado pelos grupos de vítimas do amianto e as 
associações da sociedade civil e recomenda que os Estados-Membros e a UE apoiem 
financeiramente o seu trabalho e com elas colaborem na elaboração de um plano global 
tendente a eliminar o amianto ainda existente na Europa;

7. Convida a Comissão e os Estados-Membros a aceitarem o prazo fixado em 2023, proposto 
pelos sindicatos, para uma proibição geral do amianto na UE, que inclua os diafragmas em 
amianto-crisótilo e que garanta o saneamento adequado de todos os sítios em causa, 
incluindo os aterros inseguros.


