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Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1

1. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή της 
κοινοτικής νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και να λάβει τα 
απαραίτητα μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, (διαγραφή) για την αποφυγή 
ανισοτήτων μεταξύ κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 2
Παράγραφος 2

2. καλεί όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν κάνει ακόμη, να εκπονήσουν εθνικές 
στρατηγικές και να ορίσουν ποσοτικούς στόχους για την αξιολόγηση της προόδου 
στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας· καλεί επιπλέον τα κράτη μέλη να 
αξιολογούν σε τακτά διαστήματα τις στρατηγικές αυτές και να ενημερώνουν για τα 
ευρήματά τους την Επιτροπή·

Or. en
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 3
Παράγραφος 3

3. προτρέπει θερμά την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα Διαρθρωτικά Ταμεία, 
ειδικότερα το Κοινωνικό Ταμείο, και οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο μέσο, ως 
οικονομικό κίνητρο για να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις , και ειδικότερα τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις,  να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς για την υγεία 
και την ασφάλεια στην εργασία·

Or. pl

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 4
Παράγραφος 5

5. υπενθυμίζει ότι  κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία δεν υπάρχουν 
μόνο  στις χειρονακτικές εργασίες· ζητεί τη βελτίωση της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών κινδύνων που συνδέονται με την εργασία στον τομέα των υπηρεσιών
που απαιτούν άμεση προσωπική επαφή· ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις 
αιτίες που βρίσκονται πίσω από την εκδήλωση ψυχικών παθήσεων και στους 
κινδύνους ψυχολογικής φύσης στον τόπο εργασίας, όπως το στρες, η παρενόχληση, η 
ηθική παρενόχληση και η άσκηση βίας·

Or. pl

Τροπολογία: Kathy Sinnott

Τροπολογία 5
Παράγραφος 5

5. υπενθυμίζει ότι  κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία δεν υπάρχουν 
μόνο  στις χειρονακτικές εργασίες· ζητεί τη βελτίωση της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών κινδύνων που συνδέονται με την εργασία σε όλους τους τομείς· ζητεί 
να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στους κινδύνους ψυχολογικής φύσης στον τόπο 
εργασίας, όπως το στρες, η παρενόχληση, η ηθική παρενόχληση και η άσκηση βίας·

Or. en
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Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 6
Παράγραφος 5

5. υπενθυμίζει ότι  κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία δεν υπάρχουν 
μόνο  στις χειρονακτικές εργασίες· ζητεί τη βελτίωση της αναγνώρισης των 
επαγγελματικών κινδύνων που συνδέονται με την εργασία στον τομέα των 
υπηρεσιών· ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ψυχική υγεία, στον εθισμό και 
στους κινδύνους ψυχολογικής φύσης στον τόπο εργασίας, όπως το στρες, η 
παρενόχληση, η ηθική παρενόχληση και η άσκηση βίας, και ζητεί να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση επίσης, στις πολιτικές των εργοδοτών για την προώθηση 
καλής φυσικής και πνευματικής υγείας· 

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 7
Παράγραφος 5α (νέα)

5α. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι τώρα με την απελευθέρωση των αγορών, οι 
εργαζόμενοι κινδυνεύουν ολοένα και περισσότερο να αποτελέσουν αντικείμενο 
οικονομικής και ωφελιμιστικής εκμετάλλευσης ,  να γίνουν θύματα της απουσίας 
δεοντολογικών αρχών στον τόπο εργασίας , και ως εκ τούτου να νιώσουν ανησυχία, 
απογοήτευση και ψυχολογική πίεση ·

Or. pl

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 8
Παράγραφος 6α (νέα)

6α. καλεί την Επιτροπή να λάβει συγκεκριμένα μέτρα ώστε να μπορούν όλοι να έχουν 
πρόσβαση στην κατάρτιση και την εκ-νέου κατάρτιση, και να λαμβάνουν την 
απαραίτητη βοήθεια για την εξεύρεση εργασίας και την πρόσβαση σε νομική, 
οικονομική και κοινωνική προστασία·

Or. pl
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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 9
Παράγραφος 7

7. εκτιμώντας τις συνεχιζόμενες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, που επηρεάζουν 
και μεταβάλλουν και την αγορά εργασίας, καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τους 
εργοδότες στην προώθηση προγραμμάτων κατάρτισης στον τομέα της υγείας και 
της ασφάλειας στην εργασία, στην εφαρμογή δεοντολογικών αρχών στους τόπους 
εργασίας, στην αξιοπρεπή συμπεριφορά προς τους εργαζόμενους, και την προώθηση
υγειών τρόπων ζωής στον τόπο εργασίας, να εξασφαλίσει δε την πολιτική συνοχή με 
άλλους τομείς, ειδικότερα δε της δημόσιας υγείας·

Or. pl

Τροπολογία: Giovanni Berlinguer

Τροπολογία 10
Παράγραφος 7

7. εκτιμώντας τις συνεχιζόμενες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, που επηρεάζουν 
και μεταβάλλουν και την αγορά εργασίας, καλεί την Επιτροπή να προωθήσει σωστές 
πολιτικές στον τομέα της απασχόλησης και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, και να 
ενθαρρύνει  τους εργοδότες στην προώθηση υγειών τρόπων ζωής στον τόπο εργασίας,
να εξασφαλίσει δε την υπευθυνότητα και την πολιτική συνοχή με άλλους τομείς, 
ειδικότερα δε της δημόσιας υγείας·

Or. en

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 11
Παράγραφος 7

7. εκτιμώντας τις συνεχιζόμενες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, που επηρεάζουν 
και μεταβάλλουν και την αγορά εργασίας, καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τους 
εργοδότες στην προώθηση υγειών τρόπων ζωής στον τόπο εργασίας με εκστρατείες 
προώθησης της υγείας στην εργασία, την εφαρμογή της απαγόρευσης του 
καπνίσματος στον τόπο εργασίας, καθώς και προγράμματα στήριξης των 
εργαζομένων που επιθυμούν να σταματήσουν το κάπνισμα, να εξασφαλίσει δε την 
πολιτική συνοχή με άλλους τομείς, ειδικότερα δε της δημόσιας υγείας·

Or. en
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Τροπολογία: Philip Bushill-Matthews

Τροπολογία 12
Παράγραφος 7α (νέα)

7α. καλεί την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην ευθύνη των ίδιων των 
εργαζομένων τόσο για τη δική τους υγεία και  ασφάλεια , όσο και για αυτές  των 
συναδέλφων τους στην εργασία·

Or. en

Τροπολογία: Giovanni Berlinguer

Τροπολογία 13
Παράγραφος 7α (νέα)

7α. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συντάξουν χρονοδιάγραμμα για την 
αναθεώρηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την προστασία των εργαζομένων 
από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεσή τους σε καρκινογόνους ή 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία, ώστε να συμπεριληφθούν οι 
τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες, και να ορισθούν οριακές  τιμές για τις 
καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές ουσίες, των οποίων η απαγόρευση 
παραμένει δύσκολη ·

Or. it

Τροπολογία: Giovanni Berlinguer

Τροπολογία 14
Παράγραφος 7β (νέα)

7β. κρίνει ουσιώδους σημασίας τον καλύτερο συντονισμό με το νέο  Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) στο Ελσίνκι, και την διευκρίνηση 
ορισμένων προβλημάτων που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ κανονισμού (ΕΚ) 
1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 
Δεκεμβρίου 2006 για την καταγραφή, την αξιολόγηση και την παροχή αδείας σε 
χημικές ουσίες (REACH), και άλλων οδηγιών που αφορούν την υγεία στον τόπο 
εργασίας·

Or. it
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Τροπολογία: Giovanni Berlinguer

Τροπολογία 15
Παράγραφος 7γ (νέα)

7γ. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους την σύγχρονη 
εφαρμογή της κοινοτικής στρατηγικής και του κανονισμού Reach και το γεγονός 
ότι η στρατηγική πρέπει να επικεντρώνεται στην συμπλήρωση του Reach στον 
τομέα της προστασίας από τους χημικούς κινδύνους, και να επωφεληθεί της 
ευκαιρίας για βελτίωση της πρόληψης έναντι των κινδύνων από χημικές ουσίες 
στον τόπο εργασίας, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Reach  ·

Or. it

Τροπολογία: Giovanni Berlinguer

Τροπολογία 16
Παράγραφος 7δ (νέα)

7δ. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τη σημασία της εκπροσώπησης των 
εργαζομένων στην εκπόνηση μιας πολιτικής πρόληψης των ατυχημάτων στον τόπο 
εργασίας, και να λάβει υπόψη την οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης 
Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων προώθησης της βελτίωσης της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στην εργασία,  η οποία απέδωσε 
σημαντικά οφέλη στον τομέα της ασφάλειας και της πρόληψης, σε επιχειρήσεις με 
καλύτερη εκπροσώπηση των εργαζομένων·

Or. it

Τροπολογία: Giovanni Berlinguer

Τροπολογία 17
Παράγραφος 7ε (νέα)

7ε. θεωρεί ουσιαστικής σημασίας τη δέσμευση υπέρ μιας μόνιμης αξιολόγησης των 
επιπτώσεων της εργασίας στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, από 
κοινού με αξιολογήσεις που αφορούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις·

Or. it
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Τροπολογία: Giovanni Berlinguer

Τροπολογία 18
Παράγραφος 7στ (νέα)

7στ. εκτιμά ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να δεσμευθούν περαιτέρω υπέρ 
της αναγνώρισης, όχι μόνο, όπως στο παρελθόν, των τομέων παραγωγής που 
εγκυμονούν τους περισσότερους κινδύνους, αλλά, κυρίως, των πιο ευαίσθητων 
ομάδων, όπως είναι οι μετανάστες, οι νέοι εργαζόμενοι καθώς και πιο ηλικιωμένοι, 
οι εργαζόμενοι  με  άτυπους και ανασφαλείς όρους εργασίας, οι παράνομα 
εργαζόμενοι, οι γυναίκες, οι ανήλικοι εργαζόμενοι, οι ανειδίκευτοι, και οι λιγότερο 
εκπροσωπούμενοι ·

Or. it

Τροπολογία: Giovanni Berlinguer

Τροπολογία 19
Παράγραφος 7ζ (νέα)

7ζ. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει την εμβέλεια της κοινοτικής στρατηγικής, και να 
μη περιοριστεί στα επαγγελματικά ατυχήματα ή ασθένειες, αλλά να λάβει υπόψη 
της τους κοινωνικούς παράγοντες· εκτιμά ότι η υγεία των πολιτών εξαρτάται από 
πολλούς παράγοντες που συνδέονται με τον τόπο εργασίας: είδος συμβολαίων, 
συνθήκες εργασίας και δυνατότητα εργασίας , και ότι οι αλλαγές στις εργασιακές 
σχέσεις και η ανασφάλεια, βρίσκονται στους πρόποδες των περιβαλλοντικών, 
ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων που χρήζουν αντιμετώπισης·

Or. it

Τροπολογία: Giovanni Berlinguer

Τροπολογία 20
Παράγραφος 7η (νέα)

7η. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους και να δεσμευθούν 
υπέρ της μείωσης, όχι μόνο των διαφορών μεταξύ διαφόρων κρατών μελών, αλλά 
και των διαφορών στο εσωτερικό των ίδιων των κρατών μελών·

Or. it


