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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară recomandă Comisiei pentru 
ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor 
sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. invită Comisia să urmărească îndeaproape punerea în aplicare a legislaţiei comunitare 
în vigoare privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă, să adopte măsurile 
necesare în caz de nerespectare a acestora, şi să identifice lacunele în cazul cărora e 
necesară revizuirea măsurilor legislative sau crearea altora noi, pentru a evita 
inegalităţile între statele membre;

2. invită statele membre care nu au realizat încă acest lucru să conceapă strategii 
naţionale şi să stabilească obiective cantitative pentru a putea evalua progresele în 
domeniul sănătăţii publice şi a siguranţei; de asemenea, invită statele membre să 
evalueze periodic aceste strategii şi să raporteze Comisiei rezultatele obţinute;

3. încurajează cu tărie Comisia să folosească fondurile structurale, în special Fondul 
Social European, precum şi oricare alte instrumente financiare sau stimulente 
economice  pentru întreprinderi în vederea respectării dispoziţiilor din domeniul 
sănătăţii şi securităţii la locul de muncă;

4. recomandă, de asemenea, ca statele membre să ia în considerare posibilitatea de a 
incorpora anumite standarde privind sănătatea publică şi siguranţa în atribuirea de 
contracte publice;

5. reaminteşte că ameninţările cu privire la sănătatea publică şi siguranţa la locul de 
muncă nu se limitează doar la muncile manuale; solicită acordarea unei atenţii sporite 
riscurilor psihologice de la locul de muncă, cum ar fi stresul, hărţuirea şi alte presiuni 
morale şi violenţa;

6. solicită Comisiei să acorde o atenţie deosebită progreselor tehnologice, 
organizaţionale şi economice, cum ar fi introducerea de tehnologii şi forme noi de 
muncă, care pot conduce la apariţia unor noi riscuri pentru sănătatea şi securitatea la 
locul de muncă;

7. solicită Comisiei, în contextul actualelor schimbări sociale şi economice care 
influenţează şi modifică piaţa muncii, să încurajeze angajatorii să promoveze moduri 
de viaţă sănătoase la locul de muncă şi să asigure o coerenţă între politicile lor şi cele 
din alte domenii, mai ales cele din domeniul sănătăţii publice. 


