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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. regretă faptul că mai multe state membre nu au pus la dispoziție informațiile necesare, 
ceea ce constituie un obstacol pentru estimarea fiabilă a ratei mortalității din cauza 
apariției mezoteliomului în Europa, având în vedere că datele epidemiologice parțiale 
existente arată că, până în 2030, în UE se estimează că vor deceda peste 250 000 de 
cetățeni în urma apariției mezoteliomului;    

2. salută verdictul dat la 13 februarie 2012 la Torino cu privire la consecințele fatale ale 
azbestului prin care fostul proprietar și fostul director al sucursalei italiene a societății 
Eternit au fost găsiți vinovați de aproximativ 3 000 de decese legate de azbest și au fost 
obligați să plătească despăgubiri victimelor și rudelor acestora, precum și organizațiilor 
societății civile;  

3. subliniază că azbestul se găsește în continuare în multe nave și clădiri, precum și în 
anumite activități de renovare, demolare și procesare a deșeurilor în cazul cărora adesea 
nu se știe unde se află acesta și, prin urmare, nici în ce situație ar avea impact asupra 
lucrătorilor expuși, existând posibilitatea să afecteze și populația în general;    

4. îndeamnă statele membre să se asigure că toate cazurile de azbestoză și de mezoteliom 
sunt înregistrate printr-o colectare sistematică de date cu privire la bolile profesionale 
cauzate de azbest și să furnizeze o cartografiere fiabilă a prezenței azbestului, contribuind 
astfel la măsurile de prevenire și de remediere; 

5. subliniază că, indiferent de sursa expunerii sau de statutul profesional al persoanei expuse, 
toate victimele azbestului din UE și rudele acestora au dreptul de a beneficia de tratament 
medical corespunzător și de susținere financiară adecvată din partea sistemelor naționale 
de sănătate;  

6. recunoaște rolul esențial al grupurilor victimelor azbestului și al asociațiilor societății 
civile și recomandă ca statele membre și UE să pună la dispoziția acestora fonduri pentru 
activitatea lor și să colaboreze cu acestea în ceea ce privește stabilirea unui plan 
cuprinzător de eliminare completă a azbestului care există încă în Europa;

7. invită Comisia și statele membre să accepte termenul-limită din 2023 propus de sindicate 
privind interzicerea totală a azbestului în UE, inclusiv a diafragmelor din azbest crisotil, 
asigurând reabilitarea adecvată a tuturor siturilor în cauză, inclusiv a depozitelor de 
deșeuri care funcționează în condiții de nesiguranță.  


