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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινοτική στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία 
(2007/2146 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2007)0062) με τίτλο «Βελτίωση 
της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία: κοινοτική στρατηγική 2007-2012 
για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία» και τα συνοδευτικά έγγραφα εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής (SEC(2007)0214), (SEC(2007)0215), (SEC(2007)0216),

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ, και ειδικότερα τα άρθρα 2, 136, 137, 138, 139, 140, 143 
και 152,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης1, και 
ειδικότερα τα άρθρα 27, 31 και 32,

– έχοντας υπόψη τις συμβάσεις και τις συστάσεις της ΔΟΕ στον τομέα της υγείας και της 
ασφάλειας στην εργασία,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά 
με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζομένων κατά την εργασία (οδηγία πλαίσιο)2 και τις ειδικές οδηγίες που την 
συνοδεύουν,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης και 9ης Μαρτίου 
2007,

– έχοντας υπόψη το από 23 Οκτωβρίου 2002 ψήφισμά του σχετικά με την κοινοτική 
στρατηγική υγείας και ασφάλειας στην εργασία 2002-20063,

– έχοντας υπόψη το από 24 Φεβρουαρίου 2005 ψήφισμά του σχετικά με την προώθηση της 
υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας4,

– έχοντας υπόψη το από 6 Ιουλίου 2006 ψήφισμά του σχετικά με την προστασία του 
νοσηλευτικού προσωπικού στην Ευρώπη από λοιμώξεις που μεταδίδονται με το αίμα και 
προκαλούνται από τραυματισμούς από βελόνες5,

– έχοντας υπόψη το από 26 Απριλίου 2007 ψήφισμά του σχετικά με την απλούστευση και 
τον εξορθολογισμό των εκθέσεων εφαρμογής στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων6,

  
1 ΕΕ C 364 της 18.12.2000, σελ. 1.
2 ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σελ. 1.
3 ΕΕ C 300 της 11.12.2003, σελ. 165.
4 ΕΕ C 304 της 1.12.2005, σελ. 278.
5 ΕΕ C 303 E της 13.12.2006, σελ. 654.
6 ΕΕ L 165 της 27.6.2006, σελ. 21.
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– έχοντας υπόψη το από 23 Μαΐου 2007 ψήφισμά του σχετικά με την προώθηση της 
αξιοπρεπούς εργασίας για όλους1,

– έχοντας υπόψη το από ... Νοεμβρίου 2007 ψήφισμά του σχετικά με κοινοτικές 
στατιστικές στους τομείς της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής 
Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0000/2007),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίσταται θετική συσχέτιση μεταξύ της ποιότητας των προτύπων 
υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας και των οικονομικών επιδόσεων όσον αφορά 
τη συνολική αποδοτικότητα, τις απουσίες από την εργασία, τον ρυθμό ανανέωσης του 
προσωπικού, τη δημιουργία κινήτρων στους εργαζόμενους, τη βελτίωση της εταιρικής 
εικόνας και την παραγωγικότητα,

Β. σημειώνοντας ότι οι ανταγωνιστικότερες οικονομίες έχουν τις καλύτερες επιδόσεις στο 
πεδίο της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, καθώς και ότι τα υψηλά επίπεδα 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας έχουν θετικό αντίκτυπο στα δημόσια 
οικονομικά από την άποψη της οικονομικής ευρωστίας των ταμείων κοινωνικής 
ασφάλισης και της αυξημένης παραγωγικότητας,

Γ. εκτιμώντας ότι είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν περισσότερες έρευνες επί των 
μακροπρόθεσμων συνεπειών ορισμένων εργασιακών δραστηριοτήτων για την υγεία 
προκειμένου να προστατεύονται καλύτερα οι εργαζόμενοι, καθότι ορισμένες ασθένειες 
εκδηλώνονται πολλά χρόνια μετά την πραγματοποίηση της εργασίας που τις προκάλεσε,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περίοδοι ανάπαυσης είναι υψίστης σημασίας για την επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΔΟΕ εκτιμά ότι 130 000 περίπου άνθρωποι ετησίως χάνουν τη 
ζωή τους στην ΕΕ από εργατικά ατυχήματα ή ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία,

1. χαιρετίζει τον φιλόδοξο στόχο της Επιτροπής για μείωση κατά 25% των ατυχημάτων στον 
χώρο εργασίας, όμως εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την απουσία στοχευμένων 
μέτρων σε συνδυασμό με οικονομικές δεσμεύσεις και χρονοδιαγράμματα τα οποία να 
μπορούν στη συνέχεια να μετρηθούν και να αξιολογηθούν· ελλείψει αυτών, καλεί την 
Επιτροπή να δεσμευθεί ότι στα μέσα της περιόδου εφαρμογής της στρατηγικής θα 
παρουσιάσει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδό της·

2. εξαίρει την ιδιαίτερη εστίαση της Επιτροπής στην παροχή συνδρομής στις ΜΜΕ 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους στο πεδίο της υγείας και της 

  
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0206.
2
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ασφάλειας και στηρίζει πλήρως αυτή την προσέγγιση·

3. εκφράζει τη λύπη του διότι στην ανακοίνωση δεν γίνεται αναφορά σε στόχους για τη 
μείωση των επαγγελματικών ασθενειών, αλλά αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες που 
συνεπάγεται η προσπάθεια ποσοτικής εκτίμησης της εμφάνισης επαγγελματικών 
ασθενειών· παροτρύνει, συνεπώς, την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω τα αναγκαία 
στατιστικά εργαλεία, να θεσπίσει τα απαραίτητα μέτρα και να διασφαλίσει τη διενέργεια 
των απαιτούμενων ερευνών προκειμένου να εξασφαλιστεί ο ορθός εντοπισμός, η 
αναγνώριση και η αντιμετώπιση των επαγγελματικών ασθενειών και ιδιαίτερα των 
καρκίνων·

4. υπογραμμίζει ότι η αποκατάσταση και η επανένταξη των εργαζομένων έπειτα από 
προβλήματα υγείας είναι ζωτικής σημασίας και επικροτεί την ιδιαίτερη έμφαση στην 
αποκατάσταση και την επανένταξη που ζητείται στις εθνικές στρατηγικές·

5. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του ενόψει του υπερβολικά υψηλού ποσοστού ατυχημάτων 
μεταξύ των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης 
εργασίας, το οποίο σε ορισμένα κράτη μέλη είναι τουλάχιστον διπλάσιο από αυτό των 
μονίμως απασχολούμενων· επισημαίνει δε ότι η οδηγία 91/383/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
25ης Ιουνίου 1991 για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν 
τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση 
εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης εργασίας ορίζει ως γενικό κανόνα 
ότι οι εργαζόμενοι με σχέση πρόσκαιρης εργασίας έχουν τα ίδια δικαιώματα υγείας στην 
εργασία με τους λοιπούς εργαζομένους, όμως δεν καθορίζει συγκεκριμένους 
μηχανισμούς που θα καταστήσουν την αρχή αυτή εφαρμόσιμη στην πράξη· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να επιλύσει επειγόντως τα προβλήματα αυτά·

6. θεωρεί ότι είναι άκρως σημαντικό να διασφαλιστεί η καλύτερη εφαρμογή των 
υφιστάμενων νομοθετικών μέσων για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και, 
συνεπώς, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν κάθε δυνατό μέσο 
για την επίτευξη αυτού του στόχου· τα προς εξέταση μέτρα πρέπει, μεταξύ άλλων, να 
περιλαμβάνουν:

α) ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα των υπηρεσιών πρόληψης και επιθεώρησης 
της εργασίας,

β) αυστηρότερες κυρώσεις,
γ) καλύτερες αξιολογήσεις όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας,
δ) ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών,
ε) ενίσχυση της νοοτροπίας της πρόληψης,
στ) αυξημένη συμμετοχή των εργαζομένων στους χώρους εργασίας·

7. θεωρεί ότι οι επιθεωρήσεις εργασίας αποτελούν ζωτική συνιστώσα της προσπάθειας 
εφαρμογής της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια και εκφράζει την ανησυχία 
του για την πρόθεση της Επιτροπής να μειώσει το αριθμό των μελών της Επιτροπής 
Ανωτέρων Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC)· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή:

α) να προσφέρει στην Επιτροπή Ανωτέρων Επιθεωρητών Εργασίας τους αναγκαίους 
πόρους που θα διασφαλίσουν την αποτελεσματική λειτουργία της,
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β) να αναπτύξει περαιτέρω τα συστήματα ανταλλαγής γνώσεων ώστε να διασφαλίζεται 
η αποτελεσματική ανταπόκριση σε αιτήματα για παροχή πληροφοριών και 
συνεργασία,

γ) να ξεκινήσει έρευνα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και του αντικτύπου των 
επιθεωρήσεων, όπως προτείνει η Επιτροπή Ανωτέρων Επιθεωρητών Εργασίας,

δ) να θεσπίσει μεθόδους και μέσα αξιολόγησης των εθνικών συστημάτων 
επιθεωρήσεων, ειδικότερα μέσω της δημιουργίας πινάκων αποτελεσμάτων,

καλεί δε τα κράτη μέλη:

ε) να διαθέσουν επαρκείς ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους στις εθνικές τους 
υπηρεσίες επιθεωρήσεων,

στ) να αυξήσουν τον αριθμό των επιθεωρητών εργασίας, ώστε να διασφαλίζεται 
αναλογία τουλάχιστον 1 προς 10 000 εργαζόμενους, σύμφωνα με τις συστάσεις της 
ΔΟΕ,

ζ) να βελτιώσουν την ποιότητα των επιθεωρητών εργασίας, προσφέροντάς τους 
περισσότερο διεπιστημονική κατάρτιση σε πεδία όπως η ψυχολογία, η εργονομία, η 
υγιεινή και η τοξικολογία,

η) να εστιάσουν τις επιθεωρήσεις σε περιοχές, τομείς και επιχειρήσεις προτεραιότητας,
με υψηλά ποσοστά ευάλωτων ομάδων, όπως οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι, οι 
εργαζόμενοι εταιρειών προσωρινής απασχόλησης, καθώς και οι νέοι ή ηλικιωμένοι 
εργαζόμενοι·

8. αναγνωρίζει την εξαιρετική σημασία της πρόληψης και καλεί την Επιτροπή να 
υλοποιήσει τα ακόλουθα μέτρα στο πλαίσιο της στρατηγικής:

α) να διασφαλίσει ότι οι εργοδότες προσφέρουν απαρέγκλιτα υπηρεσίες πρόληψης σε 
όλους τους χώρους εργασίας,

β) να ενθαρρύνει το να καταστούν οι υπηρεσίες πρόληψης πλήρως διεπιστημονικές και 
να αντικατοπτρίζουν την ιεράρχηση των μέτρων που προβλέπεται στην οδηγία 
πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ,

γ) να υπογραμμίσει ότι η αξιολόγηση κινδύνων πρέπει να είναι διαδικασία διαρκής και 
εξελισσόμενη –να μην αντιμετωπίζεται δηλαδή ως εφάπαξ υποχρέωση– με πλήρη 
συμμετοχή των εργαζομένων,

δ) να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες πρόληψης διεκπεραιώνονται, στον βαθμό του 
δυνατού, στο εσωτερικό της επιχείρησης,

ε) να διασφαλίσει ότι η παρακολούθηση της υγείας συμβαδίζει με την πρόληψη·

9. συγχαίρει την Επιτροπή για τις προτάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης οι 
οποίες περιέχονται στην ανακοίνωσή της και θεωρεί ότι η εν λόγω πτυχή αποτελεί καίριο 
παράγοντα για την ανάπτυξη νοοτροπίας πρόληψης, καθώς και ότι πρέπει να είναι μια 
διαδικασία συνεχής και εξελισσόμενη·

10. καλεί τα κράτη μέλη να μελετήσουν τη θέσπιση οικονομικών κινήτρων για την προαγωγή 
της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας, όπως φορολογικές εκπτώσεις ή 
προτίμηση, κατά τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών, σε ασφαλείς επιχειρήσεις και 
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας, θέσπιση συστήματος 
«bonus-malus» στα ασφαλιστήρια συμβόλαια και στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, 
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καθώς και οικονομικά κίνητρα για την αντικατάσταση παρωχημένου ή μη ασφαλούς 
εξοπλισμού·

11. ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία αναθεώρησης της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της 
υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 
εργαζομένων·

12. χαιρετίζει την υποχρέωση των κρατών μελών να καταρτίσουν εθνικές στρατηγικές·
τονίζει ότι οι εν λόγω στρατηγικές πρέπει να καλύπτουν την ίδια χρονική περίοδο και να 
ξεκινήσουν κατά το ίδιο έτος, ώστε να διευκολυνθεί η σύγκριση των εθνικών 
στρατηγικών και των αποτελεσμάτων τους, αλλά και ότι πρέπει να θέτουν σαφείς και 
μετρήσιμους στόχους, με ιδιαίτερη εστίαση στις ΜΜΕ και σε ευάλωτες ομάδες όπως οι 
μετακινούμενοι εργαζόμενοι, οι νέοι ή οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι, οι γυναίκες, οι 
εργαζόμενοι εταιρειών προσωρινής απασχόλησης και οι εργαζόμενοι με αναπηρίες·

13. καλεί τόσο την Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία 
πλαίσιο και τις υφιστάμενες διατάξεις στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας για όλους 
τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων ομάδων οι οποίες συχνά αγνοούνται, όπως οι 
εργαζόμενοι σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, το οικιακό προσωπικό και οι κατ’ οίκον 
εργαζόμενοι, και να εξετάσουν όλες τις διαθέσιμες επιλογές προκειμένου οι κοινοτικές 
διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια να καλύπτουν επίσης τους 
αυτοαπασχολούμενους και τους στρατιωτικούς όπου αυτό ενδείκνυται·

14. θεωρεί ότι οι υποχρεώσεις των εργοδοτών στον τομέα της ασφάλειας δεν πρέπει να 
περιορίζονται μόνο στους εργαζόμενους έναντι των οποίων έχουν νομική δέσμευση λόγω 
σύμβασης εργασίας, αλλά να περιλαμβάνουν και τους εργαζόμενους στο πλαίσιο
υπεργολαβίας· προς τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη πρέπει να μελετήσουν τις 
δυνατότητες περιορισμού του αριθμού των ενδιάμεσων κρίκων στην αλυσίδα των 
υπεργολαβιών και να επιβάλουν την κοινή ευθύνη του κυρίου αναδόχου για τις 
υποχρεώσεις των υπεργολάβων έναντι των εργαζομένων τους·

15. αναμένει το αποτέλεσμα της δεύτερης φάσης της διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων
σχετικά με τις μυοσκελετικές διαταραχές (ΜΣΔ) και θεωρεί ότι η προτιμότερη επιλογή 
είναι μια οδηγία, δεδομένης της αυξανόμενης εμφάνισης μυοσκελετικών διαταραχών και 
του γεγονότος ότι η τρέχουσα νομοθεσία είναι εμφανώς ανεπαρκής, καθότι δεν καλύπτει 
όλες τις επαγγελματικές συνθήκες ή όλους τους κινδύνους όσον αφορά τις μυοσκελετικές 
διαταραχές οι οποίες συνδέονται με την εργασία·

16. αναμένει το αποτέλεσμα της δεύτερης φάσης της διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων 
σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας του 2004 για τις καρκινογόνες ουσίες και θεωρεί 
ότι η προτιμότερη επιλογή είναι να τροποποιηθεί η εν λόγω οδηγία, έτσι ώστε να 
συμπεριληφθούν οι μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες και να 
προταθεί η αναθεώρηση των δεσμευτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης για τις 
καρκινογόνες ουσίες που απαριθμούνται στην οδηγία και να οριστούν νέες οριακές τιμές 
επαγγελματικής έκθεσης για ορισμένες καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή ουσίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται ακόμη στην οδηγία, με 
προτεραιότητα στο κρυσταλλικό πυρίτιο·
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17. χαιρετίζει την πρόσφατη σύναψη της συμφωνίας πλαισίου μεταξύ των κοινωνικών 
εταίρων σχετικά με τη βία και την παρενόχληση στον χώρο εργασίας· εκφράζει, 
εντούτοις, τη λύπη του για το γεγονός ότι στην εν λόγω συμφωνία δεν καλύπτεται ρητώς
το ζήτημα της άσκησης βίας από τρίτους· καλεί, συνεπώς, τους κοινωνικούς εταίρους να 
συνάψουν διατομεακή συμφωνία επί του θέματος αυτού και την Επιτροπή να καταθέσει 
προτάσεις εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας·

18. υπογραμμίζει τη σημασία του συνεχούς διαλόγου μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων
πλευρών, περιλαμβανομένων των δημοσίων αρχών, των εργοδοτών, των εργαζομένων, 
των εκπροσώπων τους και της κοινωνίας των πολιτών ως μέσου καίριας σημασίας για την 
αποτελεσματική ανάπτυξη υψηλών προτύπων υγείας και ασφάλειας· ο διάλογος αυτός θα
οδηγήσει σε βαθύτερη κατανόηση των πραγματικών κινδύνων για την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων σε επίπεδο επιχειρήσεων και κλάδων και στην ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών·

19. θεωρεί ότι η εκπροσώπηση των εργαζομένων έχει κεντρική σημασία για κάθε πολιτική 
που αφορά την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας· εκτιμά ότι ο θετικός 
συσχετισμός μεταξύ της ύπαρξης εκπροσώπων για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο 
εργασίας και της βελτίωσης των επιδόσεων δεν πρέπει να υποτιμηθεί και καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη συμμετοχική προσέγγιση και να 
διασφαλίσουν ότι όσο το δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι θα έχουν πρόσβαση σε 
εκπροσώπους για θέματα υγείας και ασφάλειας·

20. θεωρεί ότι οι υπερβολικές ώρες εργασίας είναι αποφασιστικής σημασίας παράγοντας 
αύξησης της συχνότητας των ατυχημάτων και των ασθενειών στην εργασία και ζητεί την 
επίτευξη σωστής ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής·

21. θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας ο εντοπισμός και η παρακολούθηση νέων και 
αναδυόμενων κινδύνων – π.χ. νανοτεχνολογίες και ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι· συγχαίρει, 
ως εκ τούτου, το παρατηρητήριο κινδύνων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία στο Bilbao) για το έργο του και προσδοκά από την 
Επιτροπή να παρεμβαίνει με βάση τα ευρήματά του και να καταθέτει τις αναγκαίες 
προτάσεις όπου και όταν εντοπίζονται νέοι κίνδυνοι·

22. συνιστά στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία να 
διενεργήσει συγκεκριμένες έρευνες σχετικά με τα ειδικά προβλήματα και τους κινδύνους 
που αντιμετωπίζουν οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι εργαζόμενοι σε εταιρείες 
προσωρινής απασχόλησης, καθώς και οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις υπεργολαβίας, 
προκειμένου να διευκολυνθούν οι προσπάθειες της Επιτροπής και των κρατών μελών για 
την καταπολέμηση των κινδύνων και την ορθή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας που 
αφορά τις εν λόγω ομάδες·

23. εκφράζει την άποψη ότι, σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον, είναι αναγκαία η συνεργασία με 
διεθνείς οργανισμούς (ΠΟΕ, ΠΟΥ, ΔΟΕ) και η διασφάλιση της έγκρισης και εφαρμογής 
των διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών από όλες τις πλευρές στο πεδίο της ασφάλειας 
και της υγείας στην εργασία· φρονεί δε ότι αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας για 
τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και την αποφυγή της μετεγκατάστασης 
κοινοτικών επιχειρήσεων εκτός της ΕΕ, σε αναζήτηση λιγότερο αυστηρού νομοθετικού 
περιβάλλοντος για θέματα υγείας και ασφάλειας· θεωρεί, άλλωστε, ότι το εν λόγω θέμα 
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άπτεται της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέπει, ως εκ τούτου, να 
θίγεται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες·

24. καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να σέβονται τις διεθνείς διατάξεις στο πεδίο της υγείας 
και της ασφάλειας και, ειδικότερα, να κυρώσουν τη Σύμβαση C-187 της ΔΟΕ και να 
εφαρμόσουν τη σύσταση R-197·

25. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την κοινοτική στρατηγική 2007-2012 για την 
υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Η ανακοίνωση της Επιτροπής αξίζει να χαιρετισθεί και να επικροτηθεί για την ιδιαίτερα 
έντονη εστίασή της στα ατυχήματα στον χώρο εργασίας (θέτοντας ως στόχο τη μείωσή τους 
κατά 25% σε όλη την ΕΕ) και για τη δέσμευσή της να στηρίξει τις ΜΜΕ κατά την εφαρμογή 
του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου. Είναι επίσης πολύ θετική η έμφαση που δίνεται στην εν 
λόγω ανακοίνωση στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και η χρήση 
οικονομικών κινήτρων και οι προτεινόμενες εθνικές στρατηγικές. Εντούτοις, η εισηγήτρια 
θεωρεί ότι η ανακοίνωση, δυστυχώς, δεν εστιάζει επαρκώς στις επαγγελματικές ασθένειες και 
στους καρκίνους, προβλήματα πολύ σοβαρότερα και συχνότερα από τα ατυχήματα, και με 
μεγαλύτερες επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων, στις επιχειρήσεις, στην 
παραγωγικότητα και στην κοινωνία συνολικά. Η εισηγήτρια αισθάνεται επίσης απογοήτευση 
για την απουσία ουσιαστικών λεπτομερειών όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους θα 
επιδιωχθεί η επίτευξη των στόχων και των προθέσεων που παρουσιάζονται στο κείμενο της 
ανακοίνωσης. Χρειαζόμαστε λεπτομερή σχέδια δράσης, με δημοσιονομικές δεσμεύσεις και 
σαφείς προθεσμίες, η πρόοδος των οποίων θα μπορεί να μετρηθεί και να παρακολουθηθεί. 
Ενώ ελάχιστοι θα διαφωνούσαν με τις καλές προθέσεις που εκφράζονται στην ανακοίνωση, 
θα αποδειχθούν ανούσιες εάν δεν οδηγήσουν στη λήψη πρακτικών μέτρων.

Εφαρμογή και επιβολή

Η αδυναμία ικανοποιητικής εφαρμογής και επιβολής και η ανάγκη σημαντικών βελτιώσεων 
πρέπει να υπογραμμιστούν με ιδιαίτερη έμφαση, παρότι η εισηγήτρια είναι πεπεισμένη ότι 
αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποκλειστούν νέες πρωτοβουλίες, ιδίως για την 
αντιμετώπιση νέων και αναδυόμενων κινδύνων. Το ζητούμενο είναι το κατάλληλο μίγμα 
αυστηρότερων και καλύτερων επιθεωρήσεων εργασίας, αποτελεσματικής πρόληψης, 
κατάλληλων κινήτρων και κυρώσεων, σε συνδυασμό με ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και 
ενίσχυση της συμμετοχής των εργαζομένων.

Ομάδες και επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου

Ένα ανησυχητικό στατιστικό στοιχείο είναι ότι οι περιπτώσεις επαγγελματικών ατυχημάτων 
και ασθενειών οι οποίες σχετίζονται με την εργασία δεν κατανέμονται εξίσου μεταξύ όλων 
των εργαζομένων. Σε ομάδες όπως οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι εταιρειών 
εύρεσης προσωρινής απασχόλησης, οι γυναίκες, οι νέοι και οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι όλα
τα παρατηρούμενα ποσοστά επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών που σχετίζονται με 
την εργασία υπερβαίνουν κατά πολύ τον κοινοτικό μέσο όρο.

Ομοίως, επιχειρήσεις όπως ΜΜΕ, πολύ μικρές επιχειρήσεις και τομείς όπως οι κατασκευές, η 
αλιεία, η γεωργία και οι μεταφορές εμφανίζουν επίσης πολύ υψηλότερα ποσοστά, όπως και 
ορισμένα κράτη μέλη. Η εισηγήτρια φρονεί ότι αυτοί οι προβληματικοί τομείς, οι οποίοι είναι 
εύκολο να εντοπιστούν, πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα.

Το πρόβλημα είναι ιδιαιτέρως οξυμμένο για ορισμένες ομάδες ευάλωτων εργαζομένων όπως 
αυτές που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Οι ομάδες αυτές απασχολούνται 
συχνά στο πλαίσιο άτυπων μορφών εργασίας, όπως η κατ’ οίκον εργασία και οι συμβάσεις 
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εργασίας βραχείας διάρκειας, ή αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους λόγω της ασάφειας ως 
προς την εργοδοτική ευθύνη που χαρακτηρίζει τα συστήματα εξωτερικής ανάθεσης και 
υπεργολαβίας. Τα άτομα που ανήκουν στις περισσότερες από αυτές τις ομάδες κινούνται
συνήθως στη χαμηλότερη εισοδηματική κλίμακα και αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους 
λόγω έλλειψης κατάρτισης και άγνοιας των δικαιωμάτων τους καθώς και των κινδύνων που 
ενέχει η εργασία τους.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν πλήρως υπόψη στις εθνικές στρατηγικές τους τις ομάδες 
και τους κλάδους υψηλού κινδύνου και να εστιάσουν την προσοχή τους στα προβλήματα που 
σχετίζονται με τις άτυπες συμβάσεις εργασίας.

Επιπλέον, καθώς πολλές ομάδες υψηλού κινδύνου δεν καλύπτονται επί του παρόντος από την 
οδηγία πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, η εισηγήτρια θεωρεί ότι πρέπει 
να καλύπτονται όσο το δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι και να επιβάλλεται με τους 
κατάλληλους τρόπους η αρχή ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να απολαμβάνουν τα ίδια 
δικαιώματα στον τομέα της επαγγελματικής υγείας και της ασφάλειας.

Επιπλέον, ιδιαιτέρως έντονη είναι η υποχρέωση προστασίας των εγκύων, και πρέπει πλέον να 
αναθεωρηθεί η οδηγία για τις έγκυες εργαζόμενες.

Νέες πρωτοβουλίες

Στον τομέα αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη δύο διαδικασίες διαβούλευσης της Επιτροπής με τους 
κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τις μυοσκελετικές διαταραχές (ΜΣΔ) και τις καρκινογόνες 
ουσίες. Η εισηγήτρια εκτιμά ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι ελλιπές και στους δύο τομείς 
και, ως εκ τούτου, θεωρεί ότι απαιτείται η λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις μεθόδους 
παρέμβασης τις οποίες προκρίνει η Επιτροπή και οι οποίες περιγράφονται στα έγγραφα της 
δεύτερης φάσης της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους.

Το διεθνές πλαίσιο

Τα οφέλη της διεθνούς συνεργασίας είναι αναμφίβολα πολύ σημαντικά, και είναι θετικά τόσο 
από την άποψη της βελτίωση των επιπέδων προστασίας των κρατών μελών στον τομέα της 
υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, όσο και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
εμπορικοί μας εταίροι και γείτονες δεν θα επιχειρήσουν να αποκτήσουν ένα βραχυπρόθεσμο 
(αλλά εν τέλει αντιπαραγωγικό) πλεονέκτημα εφαρμόζοντας υποβαθμισμένα πρότυπα με 
σκοπό τη μείωση του κόστους και την υπονόμευση των χωρών που εφαρμόζουν υψηλότερα 
επίπεδα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Το βασικό ζητούμενο, όμως,
πρέπει να είναι ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια όλων των εργαζομένων σε όλες τις χώρες, και 
η ΕΕ βρίσκεται σε ισχυρή θέση η οποία της επιτρέπει να διασφαλίσει αυτόν τον σεβασμό, 
μέσω των διαπραγματεύσεών της στον τομέα του εμπορίου, της βοήθειας που προσφέρει και 
του ελκυστικού «καρότου» της συμμετοχής στην ΕΕ.

Άλλα θέματα

Το παρόν σχέδιο έκθεσης δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση όλα τα θέματα και τις πτυχές που 
θεωρεί σημαντικές η εισηγήτρια, καθώς, λόγω των περιορισμών όσον αφορά την έκταση του 
εγγράφου, δεν μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο σύνολό τους. Εντούτοις, αξίζει να τύχουν 
προσοχής στο τελικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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