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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. obžaluje pomanjkanje informacij iz številnih držav članic, ki onemogoča zanesljive 
napovedi v zvezi z umrljivostjo zaradi mezotelioma v Evropi, in ugotavlja, da bo glede na 
razpoložljive delne epidemiološke podatke v Evropski uniji do leta 2030 zaradi 
mezotelioma po pričakovanjih umrlo več kot 250 000 državljanov;

2. pozdravlja sodbo, izrečeno 13. februarja 2012 v Torinu, o smrtonosnih posledicah azbesta, 
v kateri sta nekdanji lastnik in nekdanji direktor italijanske podružnice družbe Eternit 
obtožena za približno 3 000 smrti, povezanih z azbestom, naloženo pa jima je bilo tudi 
plačilo odškodnine žrtvam in njihovim svojcem ter združenjem civilne družbe;

3. poudarja, da je azbest še vedno prisoten v številnih ladjah in stavbah, pa tudi pri nekaterih 
dejavnostih obnove, rušenja objektov in obdelave odpadkov, kjer pogosto ni znano, kje 
natančno se nahaja, in kjer bi posledično lahko vplival na izpostavljene delavce, morebiti 
pa tudi na splošno javnost;

4. poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo vsi primeri azbestoze in mezotelioma 
evidentirani s pomočjo sistematičnega zbiranja podatkov o poklicnih boleznih, povezanih 
z izpostavljenostjo azbestu, in omogočijo zanesljiv pregled prisotnosti azbesta ter tako 
prispevajo k izvajanju preprečevalnih in sanacijskih ukrepov;

5. poudarja, da imajo vse žrtve azbesta v Evropski uniji in njihovi svojci ne glede na vir 
izpostavljenosti ali zaposlitveni status izpostavljene osebe pravico do primernega 
zdravljenja in ustrezne finančne podpore iz svojih nacionalnih zdravstvenih sistemov;

6. priznava bistveno vlogo skupin, ki združujejo žrtve azbesta, in združenj civilne družbe ter 
priporoča, naj države članice in Evropska unija zagotovijo finančna sredstva za njihovo 
delovanje in z njimi sodelujejo pri vzpostavitvi celovitega načrta za odpravo vsega 
preostalega azbesta v Evropi;

7. poziva Komisijo in države članice, naj leto 2023 sprejmejo kot rok, ki so ga predlagali 
sindikati, za popolno prepoved azbesta v Evropski uniji, tudi krizotilnih azbestnih 
diafragem, in zagotovijo ustrezno sanacijo vseh zadevnih lokacij, vključno z 
nezavarovanimi odlagališči.


