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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Impjiegi u l-
Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jesprimi l-preokkupazzjoni tiegħu li, filwaqt li d-dejta statistika disponibbli turi li għadha 
qed tonqos ir-rata ta’ inċidenti fatali u serji fl-Unjoni Ewropea, proporzjon kbir ta’ 
ħaddiema fl-UE għadhom jipperċepixxu li l-impjiegi tagħhom huma theddida għas-saħħa 
u s-sigurtà tagħhom;

2. Jinnota wkoll bi preokkupazzjoni n-numru jiżdied ta’ kuntratti ta’ l-impjieg atipiċi li joffru 
kundizzjonijiet li jistgħu jkunu ta’ riskju għas-saħħa u s-sigurtà ta’ l-impjegati u l-
kuntratturi;

3. Jilqa' b'sodisfazzjon l-objettiv propost mill-Kummissjoni li sa l-2012 ir-rata ta’ inċidenza 
ta’ l-inċidenti fuq il-post tax-xogħol fl-UE titnaqqas għal 25%; madankollu, huwa tal-
fehma li strateġija Komunitarja globali għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol 
għandu jkollha qasam ta' applikazzjoni usa' u li għandhom jiġu ffissati objettivi għat-
tnaqqis ta' mard marbut max-xogħol, b'mod partikulari l-mard li qed isir aktar u aktar 
komuni, bħall-kundizzjonijiet muskoluskeletriċi, l-infezzjonijiet u l-mard assoċjat ma' l-
istress psikoloġiku, u li għandhom jiġu analizzati wkoll riskji oħra li jiffaċċjaw il-
ħaddiema;

4. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jaħdmu għal kopertura sħiħa tas-saħħa 
u s-sigurtà tal-ħaddiema kollha, anke dawk fl-ekonomija informali, il-ħaddiema partajm u 
dawk li jaħdmu b'kuntratt u s-sottokuntratturi;

5. Ifakkar l-objettiv li jiżdied il-proporzjon ta’ nisa li jaħdmu u jenfasizza l-ħtieġa li ssir 
riflessjoni dwar id-dewmien, il-ħinijiet u l-prevedibiltà tax-xogħol, bil-għan li jkun żgurat 
bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja privata;

6. Jenfasizza l-irwol ta’ l-SMEs bħala organizzazzjonijiet li jħaddmu, peress li jimpjegaw 
aktar minn 65% tal-popolazzjoni li taħdem fl-UE; jinnota bi preokkupazzjoni li s-setturi li 
fihom l-impjieg spiss ikun offrut mill-SMEs għandhom il-fama li huma perikolużi;
għalhekk, jitlob li jsiru aktar sforzi biex tingħata l-għajnuna lill-SMEs fi kwistjonijiet ta' 
saħħa u sigurtà; f’dan ir-rigward, jilqa’ b’sodisfazzjon l-inizjattivi bl-objettiv li jinxtered 
it-tagħrif u li tingħata l-għajnuna teknika, iżda jenfasizza aktar il-ħtieġa li l-SMEs 
jingħataw appoġġ finanzjarju.


