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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. призовава Комисията да следи отблизо прилагането на законодателството на 
Общността относно здравословни и безопасни условия на труд и да предприеме 
необходимите мерки в случаите на неизпълнение, както и да определи областите, 
където поради недостатъци е необходимо създаване или преразглеждане на 
законодателни мерки с цел избягване на неравнопоставеността между държавите-
членки;

2. призовава държавите-членки, които още не са го направили, да съставят 
национални стратегии и да определят количествени цели за оценка на напредъка в 
областта на здравето и безопасността; освен това призовава държавите-членки да 
извършват редовно оценка на тези стратегии и да докладват своите заключения на 
Комисията;

3. насърчава настоятелно Комисията да използва структурните фондове, по-конкретно 
социалния фонд, и всички останали налични инструменти като икономически 
стимули за предприятията, за да могат последните да изпълнят изискванията за 
здравословни и безопасни условия на труд;

4. предлага освен това държавите-членки да разгледат възможността за въвеждане на 
определени стандарти за здраве и безопасност при възлагането на обществени 
поръчки;

5. припомня, че заплахата за здравословните и безопасни условия на труд не се 
изчерпва с ръчния труд; призовава за по-добро определяне на рисковете, свързани 
със здравословните условия на труд в сектора на услугите; призовава за отделяне на 
по-голямо внимание на психологичните рискове на работното място, като стрес, 
упражняване на тормоз и мобинг, както и насилие;

6. призовава Комисията да обърне особено внимание на технологичното, 
организационно и икономическо развитие, напр. бързото въвеждане на нови 
технологии и нови форми на работа, които могат да доведат до поява на нови 
рискове за здравословните и безопасни условия на труд;

7. отчитайки текущите социални и икономически промени, които оказват влияние и 
променят и пазара на труда, призовава Комисията да насърчи работодателите да 
подпомагат здравословните условия на труд и да осигурят съгласуваност на 
политиката в други области, особено в областта на общественото здраве.


