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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
javaslatokat:

1. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy míg a rendelkezésre álló statisztikai adatok szerint az 
Európai Unión belüli halálos és súlyos balesetek száma továbbra is csökken, az EU-ban 
dolgozók jelentős hányada továbbra is úgy véli, hogy munkájuk veszélyezteti 
egészségüket és biztonságukat;

2. aggodalommal veszi tudomásul azt is, hogy emelkedik az olyan, nem tipikus 
munkaszerződések száma, amelyek feltételei kockázatokat jelenthetnek az alkalmazottak 
és szerződő felek egészségére és biztonságára;

3. üdvözli azt a Bizottság által javasolt célkitűzést, amely szerint az EU-n belüli munkahelyi 
balesetek gyakoriságát 2012-re 25%-kal csökkenteni kell; mindazonáltal úgy véli, hogy a 
munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos átfogó közösségi 
stratégiának szélesebb hatókörűnek kell lennie, és hogy célokat kellene kitűzni a 
foglalkozási betegségek csökkentésére is, különösen az egyre általánosabbá váló 
betegségek, így az izom- és vázrendszer bántalmai, a pszichológiai stresszel összefüggő 
betegségek esetében, továbbá elemezni kellene a munkavállalókat érintő egyéb 
kockázatokat is;

4. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy törekedjenek valamennyi munkavállaló 
teljes körű egészségvédelmére és biztonságára, beleértve a szürkegazdaságban, a 
részmunkaidőben és határozott idejű szerződéssel dolgozókat és az alvállalkozókat is;

5. emlékeztet arra a célkitűzésre, miszerint növelni kell a nők arányát a munkavállalók 
között, és hangsúlyozza, hogy a munka és magánélet közötti kedvezőbb egyensúly 
biztosítása érdekében foglalkozni kell a munka időtartamával, idejével és 
kiszámíthatóságával;

6. kiemeli a kkv-k mint munkaadók szerepét, mivel ők az EU dolgozó lakosságának több 
mint 65%-át foglalkoztatják; aggodalommal veszi tudomásul, hogy állítólag azok az 
ágazatok, amelyekben a foglalkoztatást leggyakrabban kkv-k biztosítják, veszélyesek;
ezért fokozott erőfeszítések megtételét kéri a kkv-k munkaegészségügyi és -biztonsági 
kérdésekben való támogatása érdekében; ennek kapcsán üdvözli az információk 
terjesztését és a technikai segítségnyújtást célzó kezdeményezéseket, de továbbra is 
hangsúlyozza a kkv-k számára nyújtandó pénzügyi támogatás szükségességét.


