
PA\685160LT.doc PE394.085v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

2007/2146(INI)

18.9.2007

NUOMONĖS PROJEKTAS
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto

pateiktas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl 2007–2012 m. Bendrijos darbuotojų sveikatos ir saugos strategijos
(2007/2146(INI))

Nuomonės referentas: Georgs Andrejevs



PE394.085v01-00 2/3 PA\685160LT.doc

LT

PA_NonLeg



PA\685160LT.doc 3/3 PE394.085v01-00

LT

PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir 
socialinių reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. ragina Komisiją atidžiai stebėti Bendrijos teisės aktų dėl darbuotojų sveikatos ir saugos 
įgyvendinimą ir imtis atitinkamų priemonių, jei šių aktų nuostatų nesilaikoma, taip pat 
nustatyti, kokiose srityse esama trūkumų ir reikia parengti naujas teisėkūros priemones 
arba persvarstyti esamas, siekiant išvengti šios srities netolygumų valstybėse narėse;

2. ragina valstybes nares parengti nacionalines strategijas ir nustatyti  kiekybinius pažangos 
sveikatos ir saugos srityje vertinimo tikslus, jei to dar nepadarė; toliau ragina valstybes 
nares reguliariai vertinti šias strategijas ir pranešti apie rezultatus Komisijai;

3. primygtinai ragina Komisiją panaudoti struktūrinius fondus, ypač Socialinį fondą, ir kitas 
turimas priemones ekonomiškai skatinti įmonėms, įgyvendinančioms darbuotojų sveikatos 
ir saugos nuostatas;

4. be to, siūlo valstybėms narėms apsvarstyti galimybę įtraukti tam tikrus sveikatos ir saugos 
standartus renkantis, su kuo sudaryti viešųjų pirkimų sutartis;

5. primena, kad grėsmė darbuotojų sveikatai ir saugai kyla ne vien tik dėl fizinio darbo; 
ragina atidžiau nustatyti profesinių ligų riziką paslaugų sferoje; ragina daugiau dėmesio 
skirti psichologinei rizikai darbo vietoje, pvz., stresui, priekabiavimui, patyčioms (angl. 
mobbing), taip pat smurtui;

6. ragina Komisiją ypatingą dėmesį skirti technologinei, organizacinei ir ekonominei raidai, 
pvz., greitam naujų technologijų diegimui ir naujoms darbo formoms, dėl kurių 
darbuotojų sveikatai ir saugai gali kilti naujų pavojų;

7. atsižvelgdamas į vykstančius socialinius bei ekonominius pokyčius, kurie padaro įtaką 
darbo rinkai ir ją keičia, ragina Komisiją skatinti darbdavius propaguoti sveiką gyvenimą 
darbo vietoje ir užtikrinti nuoseklumą su kitomis politikos sritimis, ypač visuomenės 
sveikatos.


