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strateġija Komunitarja 2007-2012 dwar is-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol
(2007/2146(INI))

Emenda mressqa minn Philip Bushill-Matthews

Emenda 1
Paragrafu 1

1. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex issegwi mill-qrib l-implimentazzjoni tal-
leġiżlazzjoni Komunitarja dwar is-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol u sabiex 
tieħu l-miżuri meħtieġa fil-każ ta’ nuqqas ta' konformità, (tħassir) sabiex jiġu evitati l-
inugwaljanzi bejn l-Istati Membri;

Or. en

Emenda mressqa minn Philip Bushill-Matthews

Emenda  2
Paragrafu 2

2. Jistieden lill-Istati Membri li għadhom ma fasslux strateġiji nazzjonali sabiex jagħmlu 
dan, u sabiex jistabbilixxu objettivi kwantitattivi għall-evalwazzjoni tal-progress fil-
qasam tas-saħħa u s-sikurezza; jistieden ukoll lill-Istati Membri sabiex jevalwaw dawk 
l-istrateġiji f’intervalli regolari u jgħaddu dak li jsibu lill-Kummissjoni;

Or. en
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Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 3
Paragrafu 3

3. Iħeġġeġ bis-saħħa lill-Kummissjoni sabiex tuża l-Fondi Strutturali, b’mod partikolari 
l-Fond Soċjali, u kwalunkwe strument ieħor disponibbli bħala inċentivi ekonomiċi 
għall-kumpaniji, b’mod partikulari d-ditti kummerċjali ż-żgħar u ta’ daqs medju,
sabiex jikkonformaw mar-regolamenti dwar is-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-
xogħol;

Or. pl

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda  4
Paragrafu 5

5. Ifakkar li t-theddid għas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol mhux marbut biss 
max-xogħol manwali; jitlob li ssir identifikazzjoni aħjar tal-perikli għas-saħħa fuq ix-
xogħol relatati mal-ħidma fis-settur tas-servizzi, li titlob kuntatt personali dirett ma’ 
oħrajn; jitlob li tingħata aktar attenzjoni lill-kawżi wara l-iżvilupp ta’ mard mentali u 
lill-perikli psikoloġiċi fuq il-post tax-xogħol, bħal m’huma l-istress, il-fastidju u l-
aggressjoni minn klikek (mobbing), kif ukoll il-vjolenza;

Or. pl

Emenda mressqa minn Kathy Sinnott

Emenda  5
Paragrafu 5

5. Ifakkar li t-theddid għas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol mhux marbut biss 
max-xogħol manwali; jitlob li ssir identifikazzjoni aħjar tal-perikli għas-saħħa fuq ix-
xogħol relatati mal-ħidma fis-setturi kollha; jitlob li tingħata aktar attenzjoni lill-
perikli psikoloġiċi fuq il-post tax-xogħol, bħal m’huma l-istress, il-fastidju u l-
aggressjoni minn klikek (mobbing), kif ukoll il-vjolenza;

Or. en
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Emenda mressqa minn John Bowis

Emenda  6
Paragrafu 5

5. Ifakkar li t-theddid għas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol mhux marbut biss 
max-xogħol manwali; jitlob li ssir identifikazzjoni aħjar tal-perikli għas-saħħa fuq ix-
xogħol relatati mal-ħidma fis-settur tas-servizzi; jitlob li tingħata aktar attenzjoni lis-
saħħa mentali, il-vizzji (l-alkoħoliżmu, id-droga, eċċ.) u lill-perikli psikoloġiċi fuq il-
post tax-xogħol, bħal m’huma l-istress, il-fastidju u l-aggressjoni minn klikek 
(mobbing), kif ukoll il-vjolenza; u barra minn hekk jitlob li ssir enfasi akbar fuq il-
politiki ta’ min iħaddem għall-promozzjoni ta’ saħħa fiżika u mentali tajba;

Or. en

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda  7
Paragrafu 5 a (ġdid)

5a. Jiġbed l-attenzjoni lejn it-theddida dejjem akbar, f’dan iż-żmien ta’ liberalizzazzjoni 
tas-suq, tat-trattament utilitarju tal-ħaddiema, l-isfruttament finanzjarju u l-valuri 
etiċi li qed jiġu injorati fuq il-post tax-xogħol, li jwasslu għal disturb, frustrazzjoni u 
stress psikoloġiku;

Or. pl

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda  8
Paragrafu 6 a (ġdid)

6a. Jistieden lill-Kummissjoni biex tieħu azzjoni effettiva biex tiżgura l-provvediment ta’ 
taħriġ, taħriġ mill-ġdid u għajnuna fit-tfittxija għax-xogħol jew għal ħarsien legali, 
finanzjarju u soċjali;

Or. pl

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda  9
Paragrafu 7

7. Filwaqt li jqis il-bidliet soċjali u ekonomiċi li għaddejjin bħalissa, li jinfluwenzaw u 
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jbiddlu wkoll is-suq tax-xogħol, jistieden lill-Kummissjoni sabeix tħeġġeġ lil min 
iħaddem sabiex  jirċievi taħriġ fis-suġġett tas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-
xogħol u li jkun immexxi minn prinċipji etiċi fuq ix-xogħol u li jiżgura li l-
ħaddiema huma ttrattati bid-dinjità, kif ukoll sabiex jippromwovi stili ta' ħajja tajbin 
għas-saħħa fuq il-post tax-xogħol, u sabiex tiżgura koerenza politika ma' oqsma 
oħrajn, speċjalment is-saħħa pubblika.

Or. pl

Emenda mressqa minn Giovanni Berlinguer

Emenda  10
Paragrafu 7

7. Filwaqt li jqis il-bidliet soċjali u ekonomiċi li għaddejjin bħalissa, li jinfluwenzaw u 
jbiddlu wkoll is-suq tax-xogħol, jistieden lill-Kummissjoni sabeix tħeġġeġ politiki 
tajba ta’ l-ingaġġar fl-impjiegi u kundizzjonijiet diċenti tax-xogħol, u sabiex 
tinkuraġġixxi lil min iħaddem sabiex jippromwovi stili ta' ħajja tajbin għas-saħħa fuq 
il-post tax-xogħol, u sabiex tiżgura r-responsabilità u l-koerenza politika ma' oqsma 
oħrajn, speċjalment is-saħħa pubblika.

Or. en

Emenda mressqa minn John Bowis

Emenda  11
Paragrafu 7

7. Filwaqt li jqis il-bidliet soċjali u ekonomiċi li għaddejjin bħalissa, li jinfluwenzaw u 
jbiddlu wkoll is-suq tax-xogħol, jistieden lill-Kummissjoni sabeix tħeġġeġ lil min 
iħaddem sabiex jippromwovi stili ta' ħajja tajbin għas-saħħa fuq il-post tax-xogħol 
permezz ta’ kampanji li jippromwovu s-saħħa fuq ix-xogħol, l-infurzar tal-
projbizzjoni tat-tipjip fuq il-post tax-xogħol u skemi biex l-impjegati li jpejpu jiġu 
appoġġjati biex jieqfu mit-tipjip, u sabiex tiżgura koerenza politika ma' oqsma oħrajn, 
speċjalment is-saħħa pubblika.

Or. en

Emenda mressqa minn Philip Bushill-Matthews

Emenda  12
Paragrafu 7 a (ġdid)

7a. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel enfasi akbar fuq ir-responsabilità li l-impjegati 
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nfushom għandhom kemm għas-saħħa u s-sikurezza tagħhom stess kif ukoll għall-
kollegi tagħhom fuq il-post tax-xogħol;

Or. en

Emenda mressqa minn Giovanni Berlinguer

Emenda  13
Paragrafu 7 a (ġdid)

7a. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jistabbilixxu skeda għar-reviżjoni tad-
Direttiva 2004/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 
dwar il-ħarsien tal-ħaddiema mir-riskji marbuta ma' l-espożizzjoni għall-
karsinoġeni jew il-mutaġeni fuq il-post tax-xogħol, bit-tama li jiġu inklużi sustanzi li 
huma tossiċi għar-riproduzzjoni u li jiġu stabbiliti valuri ta’ limitu obbligatorji 
għall-karsinoġeni, il-mutaġeni u għas-sustanzi li huma tossiċi għar-riproduzzjoni, li 
jibqa’ diffiċli li jiġu pprojbiti;

Or. it

Emenda mressqa minn Giovanni Berlinguer

Emenda  14
Paragrafu 7 b (ġdid)

7b. Jidhirlu li huwa essenzjali li jkun hemm koordinazzjoni akbar ma’ l-Aġenzija 
Ewropea tal-Kimiċi (ECHA) il-ġdida f’Helsinki u li numru ta’ kwistjonijiet li 
jirriżultaw f’rabta mar-relazzjoni ta’ bejn ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 rigward ir-
Reġistrazzjoni, l-Evalwazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni tal-Kimiċi 
(REACH) u d-direttivi l-oħra rigward is-saħħa fuq il-post tax-xogħol;

Or. it

Emenda mressqa minn Giovanni Berlinguer

Emenda  15
Paragrafu 7 c (ġdid)

7c. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex iqisu kif jixraq l-
implimentazzjoni simultanja ta'  l-istrateġija Komunitarja u r-Regolament tar-
REACH: l-istrateġija għandha tfittex li tikkumplementa r-Regolament tar-
REACH dwar il-ħarsien kontra l-perikli kimiċi u għandha tapprofitta ruħha mill-
opportunità li tqawwi l-azzjoni preventiva kontra l-perikli kimiċi fuq il-post tax-
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xogħol f'rabta ma' l-implimentazzjoni tar-REACH;

Or. it

Emenda mressqa minn Giovanni Berlinguer

Emenda  16
Paragrafu 7 d (ġdid)

7d. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħraf l-importaza tar-rappreżentanza tal-ħaddiema 
fil-politika tal-prevenzjoni ta’ l-inċidenti fuq il-post tax-xogħol u biex tqis kif 
jixraq id-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta’ Ġunju 1989 rigward l-
introduzzjoni ta’ miżuri biex jiġu inkuraġġiti ammeljoramenti fis-sikurezza u s-
saħħa tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol, li pproduċiet riżultati eċċezzjonali 
f’dak li jirrigwarda s-sikurezza u l-prevenzjoni fil-kumpaniji bl-aħjar 
rappreżentanza tal- ħaddiema; 

Or. it

Emenda mressqa minn Giovanni Berlinguer

Emenda  17
Paragrafu 7 e (ġdid)

7e. Jidhirlu li huwa essenzjali li jsir impenn ugwali għal evalwazzjoni li tibqa’ 
għaddejja ta’ l-impatt fuq is-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, fl-istess 
ħin  ma’ studji ta’ l-impatt ambjentali;

Or. it

Emenda mressqa minn Giovanni Berlinguer

Emenda  18
Paragrafu 7 f (ġdid)

7f. Jidhirlu li l-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jagħmlu aktar sforzi 
biex jidentifikaw mhux biss is-setturi tal-produzzjoni li għandhom riskju għoli, 
kif diġà sar, iżda wkoll il-gruppi vulnerabbli bħal m’huma l-immigranti, iż-
żgħażagħ u l-ħaddiema aktar imdaħħla fl-età, il-ħaddiema f’impjiegi li 
m’humiex standard u f’impjiegi li m’humiex fiż-żgur, il-ħaddiema illegali, in-
nisa, il-minorenni u l-ħaddiema li għandhom ftit wisq kwalifiki u li 
m'għandhomx rappreżentanza biżżejjed;

Or. it
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Emenda mressqa minn Giovanni Berlinguer

Emenda  19
Paragrafu 7 g (ġdid)

7g. Jistieden lill-Kummissjoni twessa’ l-ambitu ta’ l-istrateġija tal-Komunità 
sabiex ikun ikopri wkoll il-fatturi determinanti soċjali u mhux sempliċement 
inċidenti jew mard marbuta ma' l-impjieg, peress li l-istat tas-saħħa ta' 
individwu huwa ddeterminat minn diversi fatturi marbuta max-xogħol bħal 
m'huma t-tip ta’ kuntratt, il-kundizzjonijiet tax-xogħol u d-disponibilità tax-
xogħol; jinnota li bidliet fir-relazzjonijiet tax-xogħol u t-tnaqqis fis-sigurtà ta’ 
l-impjiegi wkoll iwasslu għal problemi ambjentali, psikoloġiċi u soċjali li 
jeħtieġ li jiġu indirizzati;

Or. it

Emenda mressqa minn Giovanni Berlinguer

Emenda  20
Paragrafu 7 h (ġdid)

7h. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri sabiex iqisu kif jixraq l-
inugwaljanzi mhux biss dawk bejn Stati Membri iżda wkoll dawk fi ħdan Stati 
Membri individwali, u biex jimpenjaw ruħhom li jnaqqsuhom;

Or. it


