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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių 
reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. reiškia susirūpinimą tuo, kad nors turimi statistikos duomenys ir rodo, jog mirtinų ar 
sunkių nelaimingų atsitikimų skaičius Europos Sąjungoje tebemažėja, didelė dalis ES 
darbuotojų vis dar mano, kad jų darbas kelia grėsmę jų sveikatai ir saugumui;

2. taip pat su nerimu pabrėžia, kad didėja netipinių darbo sutarčių, kuriose numatytos 
sąlygos gali kelti pavojų darbuotojų ir sutarties dalyvių sveikatai ir saugumui, skaičius;

3. palankiai vertina Komisijos pasiūlytą tikslą iki 2012 m. sumažinti ES nelaimingų 
atsitikimų darbe procentą iki 25 proc.; vis dėlto mano, kad bendros Bendrijos darbuotojų 
sveikatos ir saugos strategijos tikslai turėtų būti platesni, ir reikėtų numatyti uždavinį 
sumažinti profesinių ligų, ypač vis labiau plintančių ligų, pvz., raumenų ir griaučių 
sutrikimų, dėl psichologinio streso kylančių infekcijų ir ligų, skaičių, be to, reikėtų ištirti ir 
kitus darbuotojams gresiančius pavojus;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares dirbti siekiant, kad visi darbuotojai, įskaitant 
darbuotojus, kurie dirba neoficialiosios ekonomikos sektoriuje, ne visą darbo dieną, pagal 
sutartis, ir nepriklausomus pagal sutartis dirbančius darbuotojus, būtų apdrausti visuotiniu 
sveikatos ir saugos draudimu;

5. primena tikslą padidinti dirbančių moterų skaičių ir pabrėžia, kad būtina apsvarstyti darbo 
trukmės, laiko ir planavimo klausimus siekiant užtikrinti palankesnes sąlygas derinti 
profesinį ir asmeninį gyvenimą;

6. pabrėžia, kad mažosios ir vidutinės įmonės yra svarbūs darbdaviai, kadangi jose dirba 
daugiau kaip 65 proc. darbingų ES gyventojų; su nerimu pažymi, kad tie sektoriai, 
kuriuose darbą dažniausiai siūlo MVĮ, yra laikomi pavojingais; todėl ragina dėti didesnes 
pastangas siekiant padėti MVĮ darbuotojų sveikatos ir saugos klausimais; dėl to palankiai 
vertina informacijos sklaidos ir techninės pagalbos teikimo iniciatyvas, bet ir toliau 
tvirtina, kad MVĮ turėtų būti teikiama finansinė parama. 


