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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru ocuparea forţei de 
muncă şi afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea 
de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

1. îşi exprimă îngrijorarea că, în timp ce datele statistice disponibile indică faptul că rata 
accidentelor mortale şi grave continuă să scadă în Uniunea Europeană, mulţi lucrători din 
UE sunt încă de părere că locul lor de muncă prezintă un pericol pentru sănătatea sau 
securitatea lor;  

2. constată, de asemenea, cu îngrijorare creşterea numărului de contracte de muncă atipice, 
ale căror condiţii ar putea să prezinte riscuri pentru sănătatea şi securitatea angajaţilor şi 
contractanţilor; 

3. salută obiectivul propus de Comisie de a reduce rata de incidenţă a accidentelor de muncă 
în UE cu 25% până în 2012; este totuşi de părere că o strategie comunitară globală privind 
sănătatea şi securitatea în muncă ar trebui să aibă o sferă de aplicare mai largă şi că ar 
trebui stabilite obiective de reducere a răspândirii bolilor profesionale, în special a bolilor 
care devin tot mai comune, precum tulburările musculo-scheletice, infecţiile şi afecţiunile
legate de presiunile psihologice şi că ar trebui analizate şi alte riscuri cu care se confruntă 
lucrătorii;  

4. invită Comisia şi statele membre să acţioneze în vederea acoperirii depline în domeniul 
sănătăţii şi securităţii a tuturor lucrătorilor, inclusiv a celor din economia subterană, a 
lucrătorilor pe fracţiune de normă, a lucrătorilor contractuali şi a subcontractanţilor;

5. reaminteşte obiectivul de a creşte proporţia de femei încadrate în muncă şi subliniază 
necesitatea de a reflecta asupra duratei, intervalului orar şi predictibilităţii muncii, în 
vederea asigurării unui echilibru mai bun între viaţa profesională şi cea privată;

6. subliniază rolul IMM-urilor ca angajatori, deoarece acestea angajează peste 65% din 
populaţia activă în UE; constată cu îngrijorare că sectoarele unde IMM-urile oferă cel mai 
adesea locuri de muncă sunt, după cum se ştie, periculoase; prin urmare, solicită eforturi 
sporite pentru a asista IMM-urile în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă; în această 
privinţă, salută iniţiativele privind difuzarea de informaţii şi acordarea de asistenţă 
tehnică, dar subliniază, pe de altă parte, necesitatea de a se acorda sprijin financiar IMM-
urilor.


