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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni li se jadotta:

1. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex issegwi mill-qrib l-implimentazzjoni ta’ 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, u sabiex tidentifika oqsma ta’ nuqqasijiet fejn 
jinħtieġu miżuri leġiżlattivi ġodda jew riveduti sabiex jiġu evitati inugwaljanzi bejn l-Istati 
Membri;

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 Memrbi sabiex jevalwaw dawk l-
istrateġiji regolarment u jinfurmaw  lill-Kummissjoni dwar is-sejbiet; 

3. Iħeġġeġ bis-saħħa lill-Kummissjoni sabiex tuża l-Fondi Strutturali, b’mod partikolari il-
Fond Soċjali, u kwalunkwe strument ieħor disponibbli bħala inċentivi ekonomiċi għal 
kumpaniji sabiex jikkonformaw mar-regolamenti dwar is-saħħa u s-sikurezza fuq il-post 
tax-xogħol;

4. Barra minn dan, jissuġġerixxi li l-Istati Membri jikkunsidraw il-possibilità li jinkorporaw 
ċerti standards ta’ saħħa u sikurezza meta jagħtu kuntratti pubbliċi;

5. Ifakkar li t-theddid għas-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol mhumiex marbutin 
biss max-xogħol manwali; jitlob għal identifikazzjoni aħjar tal-perikli fuq ix-xogħol 
relatati mal-ħidma fis-settur tas-servizzi; jitlob għal aktar attenzjoni għall-perikli 
psikoloġiċi fuq il-post tax-xogħol, bħal m’huma l-istress, il-fastidju u l-mobbing, kif ukoll 
il-vjolenza;

6. Jistieden lill-Kummissjoni sabiex tagħti attenzjoni partikolari lill-iżviluppi teknoloġiċi, 
organizzazzjonali u ekonomiċi, eż. l-introduzzjoni mgħaġġla ta’ teknoloġiji ġodda u 
forom ġodda ta’ xogħol, li jistgħu jwasslu għall-eżistenza ta’ riskji ġodda għas-saħħa u s-
sikurezza fuq il-post tax-xogħol;

7. B’kunsiderazzjoni għall-bidliet soċjali u ekonomiċi li dejjem għaddejin u 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, u 
sabiex tiżgura koerenza politika ma' oqsma oħrajn, speċjalment is-saħħa pubblika.
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