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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. pauž bažas par to, ka, neraugoties uz pieejamo statistiku par nāves gadījumu un smagu 
nelaimes gadījumu skaita samazināšanos Eiropas Savienībā, liela daļa darba ņēmēju ES 
joprojām jūt, ka viņu profesionālā darbība apdraud veselību un drošību;

2. ar bažām atzīmē, ka tiek noslēgts arvien vairāk netipisku darba līgumu, kuru nosacījumi 
varētu apdraudēt darba ņēmēju un līgumslēdzēju veselību un drošību;

3. atzinīgi vērtē Komisijas izvirzīto mērķi līdz 2012. gadam Eiropas Savienībā samazināt 
negadījumu skaitu darba vietās par 25 %; tomēr uzskata, ka vispārējai Kopienas stratēģijai 
par arodveselību un darba drošību ir jābūt plašākai, jānosaka mērķi arodslimību 
ierobežošanai, jo īpaši attiecībā uz slimībām, kuras kļūst arvien izplatītākas, piemēram, 
muskuļu un kaulu slimības, infekcijas un psiholoģiska stresa izraisītas saslimšanas, un 
jāanalizē arī citi riski, kuriem var būt pakļauti darba ņēmēji;

4. aicina Komisiju un dalībvalstis tiekties panākt visaptverošu veselības un drošības risku 
segumu visiem darba ņēmējiem, tostarp arī neformālajā ekonomikā iesaistītajām 
personām, daļlaika darbiniekiem un līgumdarbiniekiem, kā arī apakšuzņēmējiem;

5. atgādina par mērķi palielināt sieviešu īpatsvaru darba tirgū un uzsver, ka nepieciešams 
apdomāt darba ilgumu, darba laiku un darba prognozējamību, lai nodrošinātu līdzsvaru 
starp profesionālo un privāto dzīvi;

6. uzsver, ka MVU piemīt liela nozīme kā darba devējiem, jo tajos ir nodarbināti vairāk nekā 
65 % strādājošo Eiropas Savienības iedzīvotāju; ar bažām atzīmē, ka lielākā daļa MVU 
piedāvāto darba vietu ir saistītas ar nozarēm, kuras tiek uzskatītas par bīstamām; tādēļ 
pieprasa pastiprināt centienus, lai sniegtu atbalstu MVU saistībā ar arodveselības un darba 
drošības jautājumiem; šajā sakarā atzinīgi vērtē iniciatīvas, kuru mērķis ir informācijas 
izplatīšana un tehniska atbalsta sniegšana, tomēr joprojām uzsver, ka MVU ir 
nepieciešams sniegt finansiālu atbalstu.
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