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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za zaposlovanje in socialne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poziva Komisijo, naj natančno spremlja izvajanje zakonodaje Skupnosti o zdravju in 
varnosti pri delu ter sprejme potrebne ukrepe v primeru neupoštevanja navedene 
zakonodaje, ter določi pomanjkljiva področja, za katera so potrebni novi ali spremenjeni 
zakonodajni ukrepi, da se odpravijo neenakosti med državami članicami;

2. poziva države članice, ki še niso pripravile nacionalnih strategij ter določile kvantitativnih 
ciljev za oceno napredka na področju zdravja in varnosti, da to naredijo; poleg tega poziva 
države članice, da redno ocenjujejo te strategije in o ugotovitvah obveščajo Komisijo;

3. odločno spodbuja Komisijo, da uporabi strukturne sklade, zlasti socialni sklad, in vse 
druge razpoložljive instrumente kot gospodarske spodbude, da bodo podjetja delovala v 
skladu z določbami o zdravju in varnosti pri delu;

4. poleg tega predlaga, da države članice preučijo možnost vključitve nekaterih zdravstvenih 
in varnostnih standardov pri oddaji javnih naročil;

5. opozarja, da tveganje za zdravje in varnost pri delu ni omejeno na ročno delo; poziva k 
boljši opredelitvi poklicnih tveganj za zdravje v zvezi z delom v storitvenem sektorju; 
poziva, naj se večja pozornost nameni psihološkim tveganjem na delovnem mestu, kot so 
stres, nadlegovanje in trpinčenje ter nasilje;

6. poziva Komisijo, naj posebno pozornost nameni tehnološkemu, organizacijskemu in 
gospodarskemu razvoju, npr. hitri uvedbi novih tehnologij in novih oblik dela, zaradi 
katerih lahko nastanejo nova tveganja za zdravje in varnost pri delu;

7. glede na tekoče socialne in gospodarske spremembe, ki vplivajo na trg dela in ga 
spreminjajo, poziva Komisijo, naj spodbuja delodajalce za uvajanje zdravih načinov 
življenja na delovnem mestu in zagotovi skladnost politike z drugimi področji, zlasti 
področjem javnega zdravja.


