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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. je zaskrbljen, ker, številni delavci v Evropski uniji še vedno menijo, da sta njihovo zdravje 
ali varnost ogrožena zaradi dela, ki ga opravljajo, čeprav dostopni statistični podatki 
kažejo, da se število smrtnih in hudih nesreč v Evropski uniji nenehno zmanjšuje;

2. z zaskrbljenostjo ugotavlja tudi, da narašča število netipičnih pogodb o zaposlitvi, katerih 
pogoji lahko pomenijo grožnjo za zdravje in varnost delavcev in pogodbenikov;

3. pozdravlja cilj Komisije, ki predlaga 25-odstotno zmanjšanje pojava nesreč na delu v EU 
do leta 2012; vendar je mnenja, da bi morala biti splošna strategija Skupnosti za zdravje in 
varnost pri delu obširnejša in da bi bilo treba določiti cilje za zmanjšanje poklicnih 
bolezni, zlasti tistih, ki postajajo bolj razširjene, kot so mišično-kostne težave ter okužbe 
in bolezni, povezane s psihološkim stresom, ter da bi bilo treba analizirati tudi položaj 
drugih delavcev, ki se soočajo s tveganji;

4. poziva Komisijo in države članice, naj si prizadevajo za popolno zdravstveno in varnostno 
zavarovanje vseh delavcev, tudi tistih v sivi ekonomiji, s skrajšanim delovnim časom ter 
pogodbenih delavcev in podpogodbenikov;

5. opozarja na cilj povečanega deleža žensk pri zaposlovanju in poudarja, da je treba 
razmisliti o trajanju, časovnem razponu in predvidljivosti dela z namenom zagotoviti 
ugodnejše ravnovesje med delom in zasebnim življenjem;

6. poudarja vlogo malih in srednjih podjetij, saj zaposlujejo več kot 65 % aktivnega 
prebivalstva v EU; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so sektorji, v katerih mala in srednja 
podjetja največkrat ponujajo zaposlitev, označeni kot nevarni; zato poziva k večjim 
prizadevanjem za pomoč malim in srednjim podjetjem pri vprašanjih zdravja in varnosti 
pri delu; v zvezi s tem pozdravlja pobude, katerih cilj je razširjanje informacij ter 
zagotavljanje tehnične pomoči, vendar dodatno poudarja, da je treba finančno podpreti 
mala in srednja podjetja.
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