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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή  Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως αρμόδια να συμπεριλάβει τις κάτωθι 
προτάσεις στην πρόταση ψηφίσματος.

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, να ανακαλύψει δε τις ελλείψεις που απαιτούν  νέα 
ή αναθεωρημένα νομοθετικά μέτρα για την αποφυγή ανισοτήτων μεταξύ κρατών μελών.

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 αναφέρουν τα αποτελέσματα στην 
Επιτροπή·

3. Ενθαρρύνει θερμά την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα Διαρθρωτικά Ταμεία, ειδικότερα 
το Κοινωνικό Ταμείο, και οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο μέσο, ως οικονομικό κίνητρο για 
τις εταιρείες που θα συμμορφώνονται στους κανονισμούς για την υγεία και την ασφάλεια 
στην εργασία·

4. Επιπλέον, προτείνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης 
ορισμένων προδιαγραφών στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στις αναθέσεις 
δημοσίων συμβάσεων·

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 στους κινδύνους ψυχολογικής φύσης στον τόπο 
εργασίας, όπως το στρες, η παρενόχληση, η ηθική παρενόχληση και η άσκηση βίας·

6. Καλεί την Επιτροπή να λάβει ιδιαίτερα υπόψη της τις τεχνολογικές, οργανωτικές και 
οικονομικές εξελίξεις, όπως π.χ. την ταχύτατη εισαγωγή νέων τεχνολογιών και νέων 
μορφών εργασίας, οι οποίες μπορεί να γίνουν πρόξενοι νέων κινδύνων για την υγεία και 
την ασφάλεια στην εργασία·

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 και να εξασφαλίσει την 
πολιτική συνοχή με άλλους τομείς, ειδικότερα δε της δημόσιας υγείας.


