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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Emprego e dos 
Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

1. Manifesta a sua preocupação pelo facto que, se bem que os dados estatísticos revelam que 
a taxa de acidentes fatais e graves na União Europeia continua a baixar, uma grande 
proporção de trabalhadores na UE continua a considerar o seu trabalho como uma ameaça 
para a sua saúde e segurança;

2. Regista igualmente com preocupação o número crescente de contratos de trabalho atípicos 
cujas condições poderiam por em risco a saúde e segurança dos contratados e dos 
contratantes;

3. Saúda o objectivo fixado pela Comissão de reduzir a taxa de incidência dos acidentes 
laborais na UE de 25% até 2012; considera, no entanto, que uma estratégia global da 
comunidade para a saúde e segurança no trabalho deveria ter um espectro mais amplo e 
que deveriam ser fixados objectivos para a redução das doenças profissionais, em 
particular de doenças cada vez mais frequentes tais como as afecções 
músculo-esqueléticas, infecções e males associados ao stress psicológico, e que também 
deveriam ser analisados outros riscos;

4. Convida a Comissão e os Estados-Membros a trabalhar para a cobertura integral de saúde 
e segurança para todos os trabalhadores, incluindo os da economia informal, a tempo 
parcial e trabalhadores contratados e sub contratantes;

5. Recorda o objectivo de aumentar a proporção de mulheres no trabalho e salienta a 
necessidade de reflectir sobre a duração, horários e previsibilidade do trabalho com vista a 
assegurar um equilíbrio mais favorável entre a vida profissional e familiar;

6. Salienta o papel das PME como empregadores, uma vez que empregam mais de 65% da 
população activa na UE; regista com preocupação que os sectores para os quais as PME 
oferecem com mais frequência trabalho são reputadamente perigosos; solicita, portanto, 
que sejam feitos mais esforços para prestar assistência às PME nas questões relacionadas 
com a saúde e segurança; a este propósito, saúda as iniciativas destinadas a difundir 
informação e fornecer assistência técnica, mas salienta igualmente a necessidade de dar 
apoio financeiro às PME.
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