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Amendament depus de Philip Bushill-Matthews

Amendamentul 1
Punctul 1

1. invită Comisia să urmărească îndeaproape punerea în aplicare a legislaţiei comunitare 
în vigoare privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă şi să adopte măsurile 
necesare în caz de nerespectare a acestora, (text eliminat) pentru a evita inegalităţile 
între statele membre;

Or. en

Amendament depus de Philip Bushill-Matthews

Amendamentul 2
Punctul 2

2. invită statele membre care nu au realizat încă acest lucru să conceapă strategii 
naţionale şi să stabilească obiective cantitative pentru a putea evalua progresele în 
domeniul sănătăţii publice şi al siguranţei; de asemenea, invită statele membre să 
evalueze periodic aceste strategii şi să transmită Comisiei rezultatele obţinute;

Or. en
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Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 3
Punctul 3

3. încurajează cu tărie Comisia să folosească fondurile structurale, în special Fondul 
Social European, precum şi toate celelalte instrumente financiare disponibile drept 
stimulente economice pentru întreprinderi, în special pentru întreprinderile mici şi 
mijlocii, pentru respectarea dispoziţiilor din domeniul sănătăţii şi securităţii la locul de 
muncă;

Or. pl

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 4
Punctul 5

5. reaminteşte că ameninţările cu privire la sănătatea publică şi siguranţa la locul de 
muncă nu se limitează doar la muncile manuale; solicită o mai bună identificare a 
riscurilor pentru sănătate în muncă legate de munca în sectorul serviciilor, care 
presupune contact personal direct; solicită acordarea unei atenţii sporite cauzelor 
care stau la baza dezvoltării tulburărilor psihice şi riscurilor psihologice de la locul 
de muncă, cum ar fi stresul, hărţuirea şi alte presiuni morale, precum şi violenţa;

Or. pl

Amendament depus de Kathy Sinnott

Amendamentul 5
Punctul 5

5. reaminteşte că ameninţările cu privire la sănătatea publică şi siguranţa la locul de 
muncă nu se limitează doar la muncile manuale, solicită o mai bună identificare a 
riscurilor pentru sănătate în muncă legate de muncă în toate sectoarele; solicită 
acordarea unei atenţii sporite riscurilor psihologice de la locul de muncă, cum ar fi 
stresul, hărţuirea şi alte presiuni morale, precum şi violenţa;

Or. en
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Amendament depus de John Bowis

Amendamentul 6
Punctul 5

5. reaminteşte că ameninţările cu privire la sănătatea publică şi siguranţa la locul de 
muncă nu se limitează doar la muncile manuale; solicită o mai bună identificare a 
riscurilor pentru sănătate în muncă legate de munca în sectorul serviciilor; solicită 
acordarea unei atenţii sporite sănătăţii psihice, dependenţei şi riscurilor psihologice 
de la locul de muncă, cum ar fi stresul, hărţuirea şi alte presiuni morale, precum şi 
violenţa; de asemenea, solicită să se acorde o atenţie sporită politicilor pe care 
angajatorii le pot dezvolta pentru a promova o bună sănătate fizică şi psihică;

Or. en

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 7
Punctul 5a (nou)

5a. atrage atenţia asupra ameninţării din ce în ce mai mari pe care o reprezintă, în 
această perioadă de liberalizare a pieţei, tratarea utilitaristă a lucrătorilor, 
exploatarea financiară şi nerespectarea valorilor etice la locul de muncă, care 
generează disconfort, frustrări şi presiuni psihologice;

Or. pl

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 8
Punctul 6a (nou)

6a. invită Comisia să ia măsuri concrete pentru a asigura furnizarea de formare 
profesională, de recalificare şi de asistenţă în căutarea unui loc de muncă sau de 
protecţie juridică, financiară şi socială;

Or. pl

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 9
Punctul 7

7. solicită Comisiei, în contextul actualelor schimbări sociale şi economice care 
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influenţează şi modifică piaţa muncii, să încurajeze angajatorii să urmeze o formare 
privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă, să respecte principii etice la locul 
de muncă, şi să asigure tratarea cu demnitate a lucrătorilor, precum şi să 
promoveze moduri de viaţă sănătoase la locul de muncă şi să asigure coerenţa cu 
politicile din alte domenii, în special din domeniul sănătăţii publice;

Or. pl

Amendament depus de Giovanni Berlinguer

Amendamentul 10
Punctul 7

7. solicită Comisiei, în contextul actualelor schimbări sociale şi economice care 
influenţează şi modifică piaţa muncii, să încurajeze politici adecvate de ocupare a 
forţei de muncă şi condiţii de muncă decente, precum şi să încurajeze angajatorii să 
promoveze moduri de viaţă sănătoase la locul de muncă şi să asigure răspunderea şi
coerenţa cu politicile din alte domenii, în special din domeniul sănătăţii publice;

Or. en

Amendament depus de John Bowis

Amendamentul 11
Punctul 7

7. solicită Comisiei, în contextul actualelor schimbări sociale şi economice care 
influenţează şi modifică piaţa muncii, să încurajeze angajatorii să promoveze moduri 
de viaţă sănătoase la locul de muncă prin campanii de promovare a sănătăţii la locul 
de muncă, prin punerea în aplicare a interdicţiei de a fuma la locul de muncă şi a 
unor programe de ajutor destinate lucrătorilor fumători care doresc să renunţe la 
fumat şi să asigure coerenţa cu politicile din alte domenii, în special din domeniul 
sănătăţii publice;

Or. en

Amendament depus de Philip Bushill-Matthews

Amendamentul 12
Punctul 7a (nou)

7a. solicită Comisiei să pună mai mult accentul pe propria răspundere a lucrătorilor 
atât în ceea ce priveşte propria lor sănătate şi siguranţă la locul de muncă cât şi cea 
a colegilor de la locul de muncă;
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Or. en

Amendament depus de Giovanni Berlinguer

Amendamentul 13
Punctul 7a (nou)

7a. solicită Consiliului şi Comisiei să stabilească un calendar pentru revizuirea 
Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 
2004 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi 
cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, în vederea includerii substanţelor 
toxice pentru reproducere şi stabilirii valorilor limită obligatorii pentru agenţii 
cancerigeni sau mutageni şi pentru substanţele toxice pentru reproducere, a căror 
interzicere este în continuare dificilă.

Or. it

Amendament depus de Giovanni Berlinguer

Amendamentul 14
Punctul 7b (nou)

7b. consideră că este esenţial să existe o mai bună coordonare cu noua Agenţie 
Europeană pentru Medicamente de la Helsinki şi să fie clarificate anumite 
probleme cu privire la legătura dintre Regulamentul CE nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea produselor chimice 
(REACH) şi celelalte directive privind sănătatea la locul de muncă;

Or. it

Amendament depus de Giovanni Berlinguer

Amendamentul 15
Punctul 7c (nou)

7c. solicită Comisiei şi statelor membre să ia în considerare, în mod corespunzător, 
punerea în aplicare simultană a strategiei Comisiei şi a Regulamentului 
REACH:  strategia trebuie să urmărească completarea Regulamentului REACH 
cu privire la protecţia împotriva riscurilor chimice şi să fructifice, în contextul 
punerii în aplicare a Regulamentului REACH, oportunitatea de a intensifica 
acţiunile preventive împotriva riscurilor chimice de la locul de muncă;

Or. it
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Amendament depus de Giovanni Berlinguer

Amendamentul 16
Punctul 7d (nou)

7d. îndeamnă Comisia să recunoască importanţa reprezentării lucrătorilor în cadrul 
elaborării politicii de prevenire a accidentelor la locul de muncă şi să ia în 
considerare, în mod corespunzător, Directiva Consiliului 89/391/CEE din 12 
iunie 1989 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii 
securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă, a cărei punere în aplicare a 
dat rezultate deosebite în domeniul securităţii şi prevenirii în întreprinderile în 
care lucrătorii erau cel mai bine reprezentaţi;

Or. it

Amendament depus de Giovanni Berlinguer

Amendamentul 17
Punctul 7e (nou)

7e. consideră că este esenţial să se ia un angajament cu privire la evaluarea 
constantă a impactului asupra sănătăţii şi securităţii la locul de muncă, 
concomitent cu evaluările impactului asupra mediului;

Or. it

Amendament depus de Giovanni Berlinguer

Amendamentul 18
Punctul 7f (nou)

7f. consideră că statele membre şi Comisia trebuie să depună în continuare eforturi 
pentru a identifica nu doar sectoarele de producţie care prezintă cele mai mari 
riscuri, cum s-a procedat până în prezent, ci şi grupurile vulnerabile cum sunt 
imigranţii, tinerii şi lucrătorii mai în vârstă, lucrătorii cu contracte atipice şi 
precare, lucrătorii aflaţi în situaţie ilegală, femeile, minorii şi lucrătorii slab 
calificaţi şi reprezentaţi necorespunzător;

Or. it
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Amendament depus de Giovanni Berlinguer

Amendamentul 19
Punctul 7g (nou)

7g. solicită Comisiei să extindă domeniul de aplicare a strategiei, luând în 
considerare nu doar accidentele sau bolile profesionale, ci şi factorii sociali 
determinanţi, deoarece starea de sănătate a unei persoane este determinată de 
diferiţi factori profesionali, cum ar fi tipul contractului, condiţiile de muncă şi 
locurile de muncă disponibile; subliniază că schimbările în relaţiile de muncă 
şi creşterea precarităţii generează probleme de mediu, psihologice şi sociale 
care trebuie abordate;

Or. it

Amendament depus de Giovanni Berlinguer

Amendamentul 20
Punctul 7h (nou)

7h. solicită Comisiei şi statelor membre să ia în considerare şi să se angajeze să 
reducă nu doar inegalităţile din statele membre, ci şi pe cele care există în 
fiecare stat în parte;

Or. it


