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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Solicita à Comissão que acompanhe atentamente a implementação da legislação 
comunitária sobre a saúde e a segurança no trabalho e que tome as medidas necessárias 
em caso de incumprimento; solicita igualmente que identifique áreas de insuficiência em 
que sejam necessárias medidas legislativas novas ou revistas, a fim de evitar 
desigualdades entre os Estados-Membros; 

2. Solicita a todos os Estados-Membros que ainda não o fizeram, que elaborem estratégias 
nacionais e que estabeleçam objectivos quantitativos para a avaliação dos progressos
realizados no domínio da saúde e segurança no trabalho; solicita aos Estados-Membros 
que, além disso, avaliem essas estratégias a intervalos regulares e transmitam as 
respectivas conclusões à Comissão;

3. Encoraja vivamente a Comissão a utilizar os Fundos Estruturais, nomeadamente o Fundo 
Social Europeu, e quaisquer outros instrumentos disponíveis, como incentivos económicos 
para as empresas cumprirem a regulamentação sobre a saúde e a segurança no trabalho;

4. Sugere, além disso, que os Estados-Membros examinem a possibilidade de integrarem 
certas normas de saúde e segurança no trabalho no âmbito da adjudicação de contratos 
públicos;

5. Recorda que as ameaças à saúde e à segurança no trabalho não se limitam ao trabalho 
manual; solicita uma melhor identificação dos riscos de saúde ocupacional associados ao 
trabalho no sector dos serviços; solicita que seja prestada maior atenção aos riscos 
psicológicos no local de trabalho, como o stress, o assédio, a desestabilização e a 
violência;  

6. Solicita à Comissão que preste particular atenção à evolução tecnológica, organizacional e 
económica, e.g., a introdução de novas tecnologias e de novas formas de trabalho, 
susceptíveis de conduzir à emergência de novos riscos para a saúde e a segurança no 
trabalho; 

7. Solicita à Comissão que, tendo em conta as mutações sociais e económicas que 
influenciam e alteram também o mercado de trabalho, incentive os empregadores a 
promoverem estilos de vida saudáveis no local de trabalho e a assegurar a coerência entre 
as políticas e outros domínios, nomeadamente o da saúde pública. 


