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EHDOTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. ilmaisee huolestumisensa siitä, että vaikka käytettävissä olevat tilastotiedot osoittavat, että 
kuolemaan johtavien ja vakavien tapaturmien määrä Euroopan unionissa vähenee 
edelleen, suuri osa työntekijöistä EU:ssa katsoo yhä, että työ vaarantaa heidän terveytensä 
tai turvallisuutensa;

2. panee myös huolestuneena merkille sellaisten epätyypillisten työsopimusten kasvavan 
määrän, joiden ehdot saattavat aiheuttaa työntekijöiden ja sopimuspuolten terveyteen ja 
turvallisuuteen kohdistuvia riskejä;

3. pitää myönteisenä komission ehdottamaa tavoitetta vähentää työtapaturmien esiintymistä 
EU:ssa 25 prosenttia vuoteen 2012 mennessä; on kuitenkin sitä mieltä, että työterveyttä ja 
–turvallisuutta koskevan yhteisön yleisstrategian pitäisi olla laajempialainen ja että 
tavoitteita olisi asetettava ammatillisten sairauksien vähentämiselle, erityisesti niiden 
sairauksien, jotka ovat käymässä jatkuvasti yleisemmiksi kuten tuki- ja liikuntaelinten 
sairaudet, tulehdukset sekä psyykkiseen paineeseen liittyvät vaivat, ja että myös muita 
työntekijöiden kohtaamia riskejä olisi analysoitava;

4. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita työskentelemään kaikkien työntekijöiden terveyden ja 
turvallisuuden suojaamiseksi täysimääräisesti, myös epävirallisessa taloudessa 
työskentelevien, osa-aikatyöntekijöiden ja sopimussuhteisten työntekijöiden sekä 
alihankkijoiden;

5. muistuttaa tavoitteesta lisätä työssäkäyvien naisten osuutta ja korostaa tarvetta harkita 
työn kestoa, työaikoja ja ennakoitavuutta, pitäen silmällä työ- ja yksityiselämän välisen 
suotuisamman tasapainon varmistamista;

6. korostaa pk-yritysten roolia työnantajina, sillä ne työllistävät yli 65 prosenttia EU:n 
työväestöstä; panee huolestuneena merkille, että alat, joilla työpaikkojen tarjoajina on 
useimmiten pk-yrityksiä, ovat vaarallisten maineessa; kehottaa näin ollen ponnistelemaan 
enemmän pk-yritysten avustamiseksi työterveys- ja -turvallisuuskysymyksissä; pitää tässä 
yhteydessä myönteisinä aloitteita, jotka on kohdennettu tietojen levittämiseen ja teknisen 
avun tarjoamiseen, mutta korostaa edelleen tarvetta antaa pk-yrityksille taloudellista 
tukea.
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