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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, παρόλο που τα διαθέσιμα στατιστικά 
στοιχεία δείχνουν συνεχή μείωση του ποσοστού των θανατηφόρων και σοβαρών 
ατυχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγάλο ποσοστό εργαζομένων στην ΕΕ 
εξακολουθούν να θεωρούν ότι η δουλειά τους εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία και την 
ασφάλειά τους·

2. επισημαίνει επίσης με ανησυχία τον αυξανόμενο αριθμό άτυπων συμβάσεων εργασίας, οι 
συνθήκες των οποίων ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια 
των μισθωτών και των συμβασιούχων·

3. επιδοκιμάζει το στόχο που προτείνει η Επιτροπή για τη μείωση του συνολικού ποσοστού 
των εργατικών ατυχημάτων στην ΕΕ κατά 25% έως το 2012· θεωρεί, ωστόσο, ότι μια 
γενική κοινοτική στρατηγική στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία θα 
πρέπει να έχει ευρύτερο πεδίο δράσης και ότι θα πρέπει να τεθούν στόχοι για τη μείωση 
των επαγγελματικών νόσων και ιδιαίτερα των ασθενειών που εμφανίζονται ολοένα 
συχνότερα, όπως μυοσκελετικά προβλήματα, μολύνσεις και ασθένειες που συνδέονται με 
ψυχολογικές πιέσεις, ενώ θα πρέπει επίσης να αναλυθούν άλλοι κίνδυνοι που 
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι·

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες με στόχο την πλήρη 
κάλυψη της υγείας και της ασφάλειας όλων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων 
όσων εργάζονται στην άτυπη οικονομία, των εργαζόμενων υπό καθεστώς μερικής 
απασχόλησης, των συμβασιούχων και των υπεργολάβων·

5. υπενθυμίζει το στόχο της αύξησης του ποσοστού των εργαζόμενων γυναικών και τονίζει 
την ανάγκη μελέτης της διάρκειας, του ωραρίου και της προβλεψιμότητας της εργασίας, 
με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και 
της προσωπικής ζωής·

6. τονίζει το ρόλο των ΜΜΕ ως εργοδοτών, διότι απασχολούν περισσότερο από το 65% του 
οικονομικά ενεργού πληθυσμού της ΕΕ· επισημαίνει με ανησυχία ότι οι τομείς στους 
οποίους η εργασία προσφέρεται κατά κύριο λόγο από ΜΜΕ, θεωρούνται επικίνδυνοι·
ζητεί για το λόγο αυτό, να πραγματοποιηθούν περισσότερες προσπάθειες για την παροχή 
βοήθειας στις ΜΜΕ, όσον αφορά ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία· σε σχέση 
με αυτό, επιδοκιμάζει τις πρωτοβουλίες που έχουν στόχο τη διάδοση πληροφοριών και 
την παροχή τεχνικής βοήθειας, αλλά τονίζει περαιτέρω την ανάγκη παροχής οικονομικής 
υποστήριξης στις ΜΜΕ.


