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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos, 2007-2012 közötti 
közösségi stratégiáról
(2007/2146(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel „A munka minőségének és termelékenységének javítása: a munkahelyi 
egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos közösségi stratégia 2007-2012 között” 
című bizottsági közleményre (COM(2007)0062) és a Bizottság szolgálatainak ehhez 
kapcsolódó munkadokumentumaira (SEC(2007)0214), (SEC(2007)0215), 
(SEC(2007)0216),

– tekintettel az EK-Szerződésre, és különösen annak 2., 136., 137., 138., 139., 140., 143. és 
152. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájára1, és különösen annak 27., 31. és 32. 
cikkére,

– tekintettel a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területére vonatkozó ILO-
egyezményekre és –ajánlásokra,

– tekintettel a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását 
ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi 
irányelvre (keretirányelv)2 és annak egyedi irányelveire,

– tekintettel az Európai Tanács 2007. március 8-9-i ülésének következtetéseire,

– tekintettel a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos, 2002-2006 
közötti közösségi stratégiáról szóló, 2002. október 23-i állásfoglalására3,

– tekintettel a munkahelyi biztonság és egészségvédelem elősegítéséről szóló, 2005. február 
24-i állásfoglalására4,

– tekintettel az európai egészségügyi dolgozóknak a tűszúrás által okozott sérülésekből 
adódó, véren keresztül történő megfertőzéssel szembeni védelméről szóló, 2006. július 6-i 
állásfoglalására5,

– tekintettel a munkavállalók egészségvédelme és biztonsága terén a gyakorlati 
végrehajtásról szóló jelentések egyszerűsítéséről és ésszerűsítéséről szóló, 2007. április 
26-i állásfoglalására6,

  
1 HL C 364., 2000.12.18., 1. o.
2 HL L 183., 1989.6.29., 1. o.
3 HL C 300., 2003.12.11., 165. o.
4 HL C 304., 2005.12.1, 278. o.
5 HL C 303. (E), 2006.12.13., 654. o.
6 HL L 165, 2006.6.27., 21. o.
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– tekintettel a mindenki számára biztosítandó tisztességes munka ösztönzéséről szóló, 2007. 
május 23-i állásfoglalására1,

– tekintettel a közegészségügyre, illetve a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra 
vonatkozó közösségi statisztikáról szóló, 2007. november …-i állásfoglalására2,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, az Ipari,
Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére
(A6-0000/2007),

A. mivel az összesített teljesítmény, a hiányzások, az alkalmazottak cserélődésének mértéke, 
a munkavállalók motivációja, a vállalat jobb arculata és a termelékenység szempontjából 
pozitív összefüggés áll fenn a munkahelyi egészségvédelem és biztonság szintjének 
minősége és a pénzügyi teljesítmény között,

B. megállapítva, hogy a legversenyképesebb gazdaságok munkahelyi egészségvédelmi és 
biztonsági (munkavédelmi) statisztikái a legjobbak, és a magas szintű egészségvédelem és 
biztonság a szociális biztonsági megtakarítások és a nagyobb termelékenység 
szempontjából pozitív hatást gyakorol az állami költségvetésre,

C. figyelembe véve, hogy bizonyos munkatevékenységek hosszú távú egészségi hatásaival 
kapcsolatban több kutatásra van szükség a munkavállalók megfelelőbb védelméhez, mivel 
egyes betegségek csak több évvel azután jelentkeznek, hogy az azokat kiváltó 
tevékenységet elvégezték,

D. mivel a pihenőidők kiemelkedően fontosak a munkavállalók egészségének és 
biztonságának magas szintű védelméhez,

E. mivel az ILO becslése szerint évente körülbelül 130.000 személy hal meg az EU-ban 
munkahelyi baleset vagy munkához kapcsolódó megbetegedés miatt,

1. üdvözli a Bizottságnak a munkahelyi balesetek 25%-os csökkentésére irányuló, nagyra 
törő célkitűzését, ám rendkívül aggasztja, hogy hiányoznak az olyan megfelelően célzott, 
ütemezéssel együtt meghatározott intézkedések és pénzügyi kötelezettségvállalások, 
amelyek a későbbiekben mérhetők és értékelhetők lennének; ezek hiányában annak 
vállalására hívja fel a Bizottságot, hogy a stratégia időszakának felénél tegyen jelentést az 
Európai Parlamentnek az elért előrehaladásáról;

2. kiválónak tartja, hogy a Bizottság erős hangsúlyt helyez arra, hogy segítse a KKV-kat az 
egészségvédelmi és biztonsági kötelezettségeik teljesítésében, és teljes mértékben 
támogatja ezt a megközelítést;

3. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a közlemény nem tesz említést a foglalkozási 
  

1  Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0206.
2
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megbetegedések csökkentésére vonatkozó célkitűzésekről, de megérti a foglalkozási 
megbetegedések mérésével kapcsolatos nehézségeket; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy 
fejlessze tovább a szükséges statisztikai eszközöket, vezesse be a szükséges 
intézkedéseket, és gondoskodjon róla, hogy a szükséges kutatást elvégezzék annak 
biztosítása érdekében, hogy a foglalkozási megbetegedéseket és különösen a daganatos 
betegségeket megfelelően azonosítsák, elismerjék, illetve azokkal megfelelően 
foglalkozzanak;

4. hangsúlyozza, hogy a munkavállalók betegséget követő rehabilitációja és újbóli 
beilleszkedése alapvető fontosságú, és üdvözli, hogy a nemzeti stratégiákban sürgetik, 
hogy a rehabilitáció és az újbóli visszailleszkedés külön hangsúlyt kapjon;

5. mély aggodalmát fejezi ki az ideiglenes és rövid távú munkavállalók körében 
bekövetkező balesetek túlzottan magas arányával kapcsolatban, amely néhány 
tagállamban az állandó munkavállalóknál tapasztalt értéknek legalább kétszerese; 
rámutat, hogy a határozott idejű vagy munkaerő-kölcsönzés céljából létesített 
munkaviszonyban álló munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségének 
javítását elősegítő intézkedések kiegészítéséről szóló, 1991. június 25-i 91/383/EGK 
tanácsi irányelv általános szabályként azt állapítja meg, hogy az ideiglenes 
munkavállalókat az egészséggel kapcsolatban a munkahelyen ugyanolyan jogok illetik 
meg, mint a többi munkavállalót, de az irányelv nem határoz meg konkrét mechanizmust 
arra, hogy ezt az elvet a gyakorlatban működőképessé tegye; felhívja a Bizottságot, hogy 
ezeket a hiányosságokat sürgősen orvosolja;

6. úgy véli, hogy rendkívül fontos a munkavédelemre vonatkozó, meglevő jogi aktusok jobb 
alkalmazásának biztosítása, és ezért felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy minden 
elérhető eszközt használjanak fel ennek megvalósítása érdekében; a következőknek kell a 
mérlegelendő intézkedések közé tartozniuk:

a) a megelőző szolgálatoknak és a munka ellenőrzésének minőségére vonatkozó 
minimumkövetelmények,

b) szigorúbb szankciók,
c) a jogszabályok végrehajtásának jobb értékelése,
d) a legjobb gyakorlatok cseréje,
e) a megelőzés kultúrájának megerősítése,
f) a munkahelyen az alkalmazottak fokozottabb részvétele;

7. úgy véli, hogy a munkaügyi ellenőrzés nélkülözhetetlen része az egészségvédelmi és 
biztonsági jogszabályok végrehajtásának, és aggodalmát fejezi ki a Bizottság abbéli 
szándéka miatt, hogy csökkentse az SLIC tagjainak számát; ezért arra hívja fel a 
Bizottságot, hogy:

a) biztosítsa a SLIC számára a hatékony működésének biztosításához szükséges 
forrásokat,

b) fejlessze tovább az ismeretek megosztását szolgáló rendszereket, hogy biztosítsa az 
információ és az együttműködés iránti kérésekre adott válaszok hatékonyságát,

c) a SLIC által javasoltak szerint indítson értékelő kutatást az ellenőrző tevékenységek 



PE393.990v01-00 6/11 PR\684307HU.doc

Külső fordítás

HU

hatékonyságával és hatásával kapcsolatban,
d) vezesse be a nemzeti ellenőrző rendszerek értékelésének módjait és eszközeit, 

különösen eredménytáblák meghatározásával,

és felhívja a tagállamokat, hogy:

e) nemzeti felügyeleteik számára biztosítsanak megfelelő személyzetet és anyagi 
forrásokat,

f) az ILO ajánlásaival összhangban növeljék a munkaügyi felügyelők számát, hogy 
legalább az 1 felügyelő/10.000 munkavállaló arány biztosított legyen,

g) a munkaügyi felügyelők munkájának minőségét különböző területeken – például 
pszichológia, ergonómia, higiénia és toxikológia – történő fokozott 
multidiszciplináris képzés nyújtásával növeljék,

h) az ellenőrzéseket a prioritásnak tekintett területekre, ágazatokra és vállalkozásokra 
összpontosítsák, amelyek esetében magas a sebezhető csoportok, például a migráns 
munkavállalók, az ideiglenes ügynökségi munkavállalók, valamint a fiatal és az 
idősödő munkavállalók aránya;

8. elismeri, hogy a megelőzés fontosságát nem lehet eltúlozni, és felhívja a Bizottságot, hogy 
a stratégiában hajtsa végre a következő intézkedéseket:

a) annak biztosítása, hogy a munkáltatók az összes munkahelyen szigorúbb megelőző 
szolgálatokat írnak elő,

b) annak ösztönözése, hogy a megelőző szolgálatok teljes mértékben 
multidiszciplinárisak legyenek, és tükrözzék a 89/391/EGK keretirányelvben előírt 
intézkedések hierarchiáját,

c) annak hangsúlyozása, hogy a kockázatértékelésnek – az alkalmazottak teljes 
mértékű bevonásával – állandó, szakadatlan folyamatnak, nem pedig egyszeri 
kötelezettségnek kell lennie,

d) annak biztosítása, hogy a megelőző tevékenységeket – amennyire lehet – házon 
belül végezzék el,

e) annak biztosítása, hogy az egészségügyi felülvizsgálat és a megelőzés 
párhuzamosan történjen;

9. gratulál a Bizottságnak az oktatással és a képzéssel kapcsolatban a közleményében 
szereplő javaslataihoz, és úgy véli, hogy ez kulcsfontosságú tényező a megelőzési kultúra 
kialakításához, és ezenfelül állandó és szakadatlan folyamatnak kell lennie;

10. felhívja a tagállamokat, hogy mérjék fel a munkahelyi egészségvédelem és biztonság 
előmozdítását szolgáló pénzügyi ösztönzők alkalmazását, különösen az 
adókedvezményeket és az ajánlattételi felhívások esetén a biztonságos vállalatok, illetve 
munkavédelmi tanúsítvánnyal rendelkező vállalkozások felé irányuló preferenciát, a 
biztosítási kötvények és szociális biztonsági járulékok esetében a „bonus-malus” rendszer 
bevezetését, valamint az elavult vagy nem biztonságos felszerelések cseréjét szolgáló 
pénzügyi ösztönzőket;
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11. felhívja a Bizottságot, hogy kezdje meg a várandós, a gyermekágyas vagy szoptató 
munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző 
intézkedések bevezetéséről szóló 92/85/EGK tanácsi irányelv felülvizsgálatát;

12. üdvözli a tagállamok nemzeti stratégiák kidolgozására irányuló kötelezettségét; 
hangsúlyozza, hogy ezeknek a stratégiáknak ugyanazt az időszakot kell lefedniük, és 
ugyanabban az évben kell kezdődniük, hogy megkönnyítsék mind a nemzeti stratégiák, 
mind azok eredményeinek az összehasonlítását, és ezeknek egyértelmű és mérhető 
célkitűzéseket is meg kell határozniuk, és külön hangsúlyt kell helyezniük a KKV-kra és a 
sebezhető csoportokra, mint például a migráns munkavállalók, a fiatal és idősödő 
munkavállalók, a nők, az ideiglenes ügynökségi munkavállalók és a fogyatékkal élő 
munkavállalók;

13. felkéri mind a Bizottságot, mind a tagállamokat, hogy minden munkavállalóra teljes 
mértékben alkalmazzák a keretirányelvet, valamint a meglevő egészségvédelmi és 
biztonsági rendelkezéseket, beleértve azokat is, amelyeket gyakran figyelmen kívül 
hagynak – mint például a mezőgazdasági munka, a háztartási munkavállalók és az otthon 
dolgozók –, és vegyék figyelembe az összes rendelkezésre álló lehetőséget arra nézve, 
hogy az EU egészségvédelmi és biztonsági rendelkezéseit adott esetben kiterjesszék az 
önálló vállalkozókra és a katonaságra;

14. úgy véli, hogy a munkáltató biztonsági kötelezettségei közé nemcsak azoknak kell 
tartozniuk, amelyekre foglalkoztatási szerződés kötelezi jogilag, hanem azoknak is, 
amelyek alvállalkozói kapcsolataiban jelennek meg, és ennek érdekében a tagállamoknak 
mérlegelniük kell az alvállalkozói láncban található láncszemek számának korlátozását, és 
az alvállalkozók munkavállalóikkal szembeni kötelezettségeit illetően a fővállalkozóra 
egyetemes felelősséget kell hárítaniuk;

15. érdeklődve várja a szociális partnerek váz- és izomrendszeri megbetegedésekről (MSD-k) 
folytatott konzultációja második szakaszának kimenetelét, és úgy véli, hogy egy irányelv 
lehetőségét kellene előnyben részesíteni, figyelembe véve az MSD-k növekvő 
gyakoriságát, valamint azt, hogy a jelenlegi jogszabályok nyilvánvalóan nem megfelelők, 
mivel nem foglalkoznak az összes munkahelyi helyzettel, és nem térnek ki a munkához 
kapcsolódó MSD-kre vonatkozó összes kockázatra;

16. érdeklődve várja a szociális partnereknek a rákkeltő anyagokról szóló, 2004. évi irányelv 
felülvizsgálatáról folytatott konzultációja második szakaszának kimenetelét, és úgy véli, 
hogy előnyben kellene részesíteni az irányelv módosításának lehetőségét – hogy 
szerepeljenek benne a mutagén és reprotoxikus anyagok is –, valamint az irányelvben 
felsorolt rákkeltő anyagokra nézve kötelező foglalkozási expozíciós határértékek 
(BOELV-k) felülvizsgálatára irányuló javaslatot, és az irányelvben még nem szereplő 
egyes rákkeltő, mutagén és reprotoxikus anyagokra nézve új BOELV-k megállapítását, 
prioritásnak tekintve a kristályos szilícium-dioxidot;

17. üdvözli a szociális partnerek között a munkahelyi zaklatásról és erőszakról szóló 
keretmegállapodás megkötését; sajnálja azonban, hogy a megállapodás nem foglalkozik 
kifejezetten a harmadik fél által elkövetett erőszak kérdésével; ezért a szociális partnereket 
ebben a kérdésben több ágazatot felölelő megállapodás megkötésére, a Bizottságot pedig 
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– amennyiben ilyen megállapodás nem érhető el – javaslatok benyújtására hívja fel;

18. a magas szintű egészségvédelem és biztonság hatékony kialakításának kulcsfontosságú 
eszközeként hangsúlyozza az összes érintett fél, ezen belül a hatóságok, a munkáltatók, a 
munkavállalók, azok képviselői és a civil társadalom közötti folyamatos párbeszéd 
fontosságát; ennek a párbeszédnek a munkavállalók egészségét és biztonságát a 
vállalkozások és az ágazat szintjén érő valós kockázatokkal kapcsolatos jobb 
ismeretekhez, valamint a helyes gyakorlatok cseréjéhez kell vezetnie;

19. úgy véli, hogy az alkalmazottak képviselete minden munkahelyi egészségvédelmi és 
biztonsági politika esetében elengedhetetlen; úgy véli, hogy az egészségvédelmi és 
biztonsági képviselők munkahelyi megléte és a jobb teljesítmény közötti pozitív 
összefüggést nem lehet alulbecsülni, és felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
támogassák a részvételen alapuló megközelítést, valamint biztosítsák, hogy a lehető 
legtöbb munkavállaló számára legyenek elérhetők az egészségvédelmi és biztonsági 
képviselők;

20. úgy véli, hogy a túl hosszú munkaidő kulcsfontosságú tényező a munkahelyi balesetek és 
megbetegedések magasabb szintjében, és a munka és a családi élet megfelelő 
egyensúlyának megteremtésére szólít fel;

21. úgy véli, hogy az újonnan megjelenő kockázatok – pl. nanotechnológia és pszichoszociális 
kockázatok – azonosítása és nyomon követése alapvető fontosságú; ezért gratulál az 
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség kockázatkutató 
központja munkájához, és azt várja a Bizottságtól, hogy a megállapításai alapján tegyen 
lépéseket, és az új kockázatok azonosításának megfelelően és azok alkalmával nyújtsa be
a szükséges javaslatokat;

22. azt javasolja az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökségnek, hogy 
végezzen célzott kutatást az ideiglenes és ügynökségi munkavállalókat, valamint az 
alvállalkozóként működő vállalkozások munkavállalóit érintő egyedi problémák és 
kockázatok terén, hogy segítse a Bizottságot és a tagállamokat a felmerülő kockázatok 
elleni küzdelemben és a meglévő jogszabályok e csoportok tekintetében történő megfelelő 
végrehajtásában;

23. az a véleménye, hogy a globális környezetben szükség van a nemzetközi szervezetekkel 
(WTO, WHO, ILO) folytatott együttműködésre, valamint annak biztosítására, hogy a 
nemzetközi munkavédelmi egyezményeket és megállapodásokat az összes fél elfogadja és 
végrehajtsa; úgy véli, hogy ez fontos tényező az EU versenyképességének fenntartásához, 
valamint annak elkerüléséhez, hogy az EU vállalkozásait engedékenyebb egészségvédelmi 
és biztonsági jogi környezetet keresve az EU-n kívülre helyezzék; úgy véli továbbá, hogy 
ez az emberi jogok védelmének kérdése, és ezért a harmadik országokkal folytatott 
tárgyalások során foglalkozni kell vele;

24. ezért felhívja a tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben az egészségvédelemre és 
biztonságra vonatkozó nemzetközi rendelkezéseket, és különösen erősítsék meg a C-187. 
ILO-egyezményt, és hajtsák végre az R-197. ajánlást;
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25. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

A munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos, 2007-2012 közötti 
közösségi stratégiáról szóló bizottsági közlemény

A Bizottság közleménye üdvözlendő és elismerést érdemel azért, mert különösen nagy 
hangsúlyt fektet a munkahelyi balesetekre (EU-szerte 25%-os csökkentést tűz ki célul), és 
elkötelezett aziránt, hogy támogassa a KKV-kat a meglévő szabályozási keret 
végrehajtásában. Szintén nagyon pozitív azt látni, hogy hangsúlyt helyez az oktatásra és a 
szakképzésre, a pénzügyi ösztönzők alkalmazására, valamint a javasolt nemzeti stratégiákra. 
Az előadó azonban úgy érzi, hogy a közlemény sajnálatos módon nem összpontosít azokra a 
foglalkozási megbetegedésekre és daganatos betegségekre, amelyek jóval súlyosabbak és 
jóval gyakoribbak a baleseteknél, és a munkavállalók egészsége, a vállalkozások, a 
termelékenység és a társadalom egésze számára nagyobb árat jelentenek. Az előadó 
csalódottságát fejezi ki továbbá amiatt, hogy mindenfajta valódi részletezése hiányzik annak, 
hogyan kívánja a megállapított célokat és szándékokat megvalósítani. Részletes cselekvési 
tervekre van szükség, pénzügyi és ütemezési kötelezettségvállalásokkal, amelyekkel 
kapcsolatban az előrehaladás mérhető és nyomon követhető. Bár kevesen ellenkeznének a 
közleményben kifejezett jó szándékkal, ezek értelmetlenné válnak, ha nem eredményezik 
tényleges fellépés megtételét.

Végrehajtás és betartatás

Nem lehet eléggé hangsúlyozni a hatékony végrehajtás és betartatás hiányát, valamint a 
jelentős javulás szükségességét, bár az előadónak meggyőződése, hogy ez nem zárhatja ki az 
új kezdeményezéseket, különösen az új és újonnan megjelenő kockázatok tekintetében. 
Szigorúbb és jobb munkaügyi ellenőrzések, hatékony megelőzés, megfelelő ösztönzők és 
szankciók megfelelő kombinációjára van szükség, amihez a legjobb gyakorlat megosztása és 
a munkavállalók fokozottabb részvétele társul.

Nagy kockázatnak kitett csoportok és vállalkozások

Aggasztó az a statisztika, amely szerint a munkahelyi balesetek és munkához kapcsolódó 
megbetegedések eseteinek előfordulása nem egyenlően oszlik meg az összes munkavállaló 
között. A munkavállalók bizonyos csoportjai, mint a migráns munkavállalók, az ideiglenes 
ügynökségi munkavállalók, a nők, a fiatal és idősödő munkavállalók mindegyike esetében 
jóval magasabb a munkahelyi balesetek és megbetegedések aránya az EU-s átlagnál.

Ehhez hasonlóan az olyan vállalkozások, mint például a KKV-k és mikrovállalkozások, 
illetve bizonyos ágazatok – mint az építőipar, a halászat, a mezőgazdaság és a közlekedés –, 
valamint egyes tagállamok esetében szintén jóval magasabbak az arányok. Az előadó úgy 
véli, hogy ezeket a könnyen azonosítható problémás területeket prioritásként kellene kezelni.

A probléma az előző bekezdésben említett sebezhető munkavállalók egyes csoportjainál 
különösen akut. Ezeket a csoportokat gyakran nem tipikus munkaformákban alkalmazzák, 
mint például otthonról végzett munka, rövid távú munkaszerződések, vagy a kiszervezéssel és 
alvállalkozással együtt járó, nem egyértelmű felelősségek miatt fokozott kockázatnak vannak 
kitéve. Ezek a csoportok általában a jövedelemskála alacsonyabb végén találhatók, és a 
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képzés, valamint a jogaikkal és a munkájukhoz társuló kockázatokkal kapcsolatos tudatosság 
hiánya miatt nagyobb kockázatnak vannak kitéve.

A tagállamoknak nemzeti stratégiáikban teljes mértékben figyelembe kell venniük a nagy 
kockázatnak kitett csoportokat és ágazatokat, és hangsúlyt kell fektetniük a nem tipikus 
munkaszerződésekkel kapcsolatos problémákra.

Ezenfelül, mivel számos, nagy kockázatnak kitett csoport jelenleg nem szerepel a munkahelyi 
egészségvédelemről és biztonságról szóló keretirányelvben, az előadó úgy véli, hogy a lehető 
legtöbb munkavállalóra ki kell terjednie, és megfelelően érvényesíteni kell azt az elvet, hogy 
valamennyi munkavállalót ugyanolyan munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági jogoknak 
kell megilletniük.

Erős kötelezettség vonatkozik a várandós nők védelmére is, és a várandós munkavállalókról 
szóló irányelv felülvizsgálata most időszerű.

Új kezdeményezések

Ezen a területen jelenleg két bizottsági konzultáció zajlik a szociális partnerekkel a váz- és 
izomrendszeri megbetegedésekről (MDS-k) és a rákkeltő anyagokról. Az előadó úgy véli, 
hogy a szabályozási keret mindkét területen hiányos, és ezért az a véleménye, hogy a második 
szakaszban levő konzultációról szóló, a szociális partnereknek címzett dokumentumaiban 
vázoltak szerint a Bizottság által előnyben részesített cselekvési vonalnak megfelelően 
fellépésre van szükség

A nemzetközi kilátások

A nemzetközi együttműködés előnyei kétségtelenül kiemelkedő fontosságúak, és jótékony 
hatást gyakorolnak arra, hogy az EU tagállamai a saját munkahelyi egészségvédelmük és 
biztonságuk szintjét javítsák, valamint annak biztosítására, hogy kereskedelmi partnereink és 
szomszédjaink ne törekedjenek rövid távú (ám végső soron ellenkező hatást kiváltó) előny 
megszerzésére azáltal, hogy a költségek csökkentése érdekében kevésbé szigorú előírásokat 
alkalmazzanak, és így a magasabb szintű munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot 
alkalmazók alá ígérjenek. A fő kérdésnek azonban az összes országban az összes 
munkavállaló tiszteletét és méltóságát kell tekinteni, és az EU erős helyzetben van ahhoz, 
hogy ezt a kereskedelemmel és segítségnyújtással kapcsolatos tárgyalásokon, valamint az EU-
tagság mézesmadzagján keresztül biztosítsa.

Egyéb kérdések

Ez a jelentéstervezet semmi esetre sem tartalmazza az előadó által fontosnak tartott összes 
kérdést és pontot, ám helyszűke miatt nem térhettünk ki valamennyire. Ezek azonban az 
Európai Parlament végleges állásfoglalásában figyelmet érdemelnek.


