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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. Изразява безпокойството си от факта, че голяма част от работещите в ЕС 
приемат все още работата си като опасна за здравето и безопасността им,
въпреки, че наличните статистически данни показват, че процентът на 
смъртните и тежки злополуки в Европейския съюз продължава да намалява;

2. Отбелязва също със загриженост нарастващия брой на нетипични трудови 
договори, чиито условия могат да представляват опасност за здравето и 
безопасността на заетите лица и работещите по договор;

3. Приветства предложената цел от Комисията за намаляване на честотата на 
трудовите злополуки в ЕС с 25 % до 2012 г.; на мнение е обаче, че една глобална 
стратегия на Общността за професионално здравеопазване и безопасност следва 
да има по-широко приложно поле и, че следва да се определят целите за 
намаляване на професионалните заболявания, по-специално на тези, които все 
повече зачестяват, като мускулно-скелетни увреждания, инфекции и 
заболявания, свързани с психологически стрес, а също така да се анализират и 
други рискови фактори, пред които са изправени работещите;

4. Призовава Комисията и държавите-членки да работят в посока на цялостно 
осигуряване на здравето и безопасността на всички работещи, включително на 
тези в неформалната икономика, работещите по договор и на непълен работен 
ден и подизпълнителите;

5. Припомня целта за увеличаване на процента на жените на работното място и 
подчертава необходимостта от конкретизиране на тази цел по отношение на 
времетраене, работно време и предсказуемост на работата, за да се осигури по-
благоприятен баланс между професионален и личен живот;

6. Подчертава ролята на МСП като работодатели, тъй като те наемат 65% от 
работещото население в ЕС; отбелязва със загриженост, че секторите, в които 
най-често се предлага работа от МСП са известни като опасни; призовава поради 
това да се увеличат усилията, за да се подпомогнат МСП по въпросите за 
професионалното здравеопазване и безопасността; в тази връзка приветства 
целенасочените инициативи за разпространяване на информация и за 
предоставяне на техническа подкрепа, но освен това подчертава необходимостта 
да се осигури финансова подкрепа за МСП.


