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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-istrateġija Komunitarja 2007-2012 għas-saħħa u s-siġurtà fuq il-post tax-xogħol
(2007/2146(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni (COM(2007)0062) dwar "Intejbu l-
kwalità u l-produttività fuq ix-xogħol: Strateġija Komunitarja 2007-2012 għas-saħħa u s-
siġurtà fuq il-post tax-xogħol" u d-dokumenti ta' ħidma ta' l-istaff tal-Kummissjoni li 
jakkompanjawha (SEC(2007)0214), (SEC(2007)0215), (SEC(2007)0216),

– wara li kkunsidra t-Trattat KE, u b'mod partikulari l-Artikoli 2, 136, 137, 138, 139, 140, 
143 u 152 tiegħu,

– wara li kkunsidra ċ-'Charter' tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea1 u b'mod 
partikulari l-Artikoli 27, 31 u 32 tiegħu,

– wara li kkunsidra l-konvenzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet ta' l-ILO fil-qasam tas-saħħa 
u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol,

– wara li kkunsidra d-direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta' Ġunju 1989 dwar l-
introduzzjoni ta' miżuri biex jitħeġġeġ it-titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-
xogħol (direttiva qafas)2 u d-direttivi individwali tagħha,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-8 u d-9 ta' Marzu 2007,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Ottubru 2002 dwar l-istrateġija tal-
Komunità dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol3,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' l-24 ta' Frar 2005 dwar il-promozzjoni tas-saħħa 
u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol4,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Lulju 2006 dwar il-ħarsien tal-ħaddiema 
tal-kura tas-saħħa Ewropej minn infezzjonijiet ġejjin mid-demm minħabba korrimenti li 
jirriżultaw minn labar tas-siringi5,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' April 2007 dwar is-simplifikazzjoni u r-
razzjonalizzazzjoni tar-rapporti dwar l-implimentazzjoni prattika fil-qasam tas-saħħa u s-
sigurtà tal-ħaddiema6,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Mejju 2007 dwar il-promozzjoni ta' 

  
1  ĠU C 364, 18.12.2000, p. 1.
2  ĠU L 183, 29.6.1989, p. 1.
3  ĠU C 300, 11.12.2003, p. 165.
4  ĠU C 304, 1.12.2005, p. 278.
5  ĠU C 303 E, 13.12.2006, p. 654.
6  ĠU L 165, 27.6.2006, p. 21.
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xogħol deċenti għal kulħadd1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu ta' Novembru 2007 dwar statistiċi tal-Komunità 
dwar is-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u l-opinjonijiet 
tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, il-Kumitat għall-
Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza 
bejn is-Sessi (A6-0000/2007),

A. billi hemm korrelazzjoni pożittiva bejn il-kwalità ta' l-istandards tas-saħħa u s-sigurtà fuq 
il-post tax-xogħol u r-rendiment finanzjarju f'termini ta' rendiment globali, assenteiżmu, 
rati ta' rotazzjoni tal-persunal, motivazzjoni tal-ħaddiema, immaġni korporattiva mtejba u 
produttività,

B. jinnota li l-biċċa l-kbira ta' l-ekonomiji kompetittivi għandhom l-aqwa rekords ta' saħħa u 
sigurtà fuq il-post tax-xogħol (OHS), u li livelli għolja ta' ħarsien tas-saħħa u s-sigurtà 
għandhom effett pożittiv fuq il-finanzi pubbliċi f'termini ta' ffrankar ta' sigurtà soċjali u 
produttività ogħla,

C. iqis li hemm bżonn ta' aktar riċerka dwar l-effetti fuq perjodu ta' żmien twil ta' xi 
attivitajiet tax-xogħol sabiex il-ħaddiema jiġu mħarsa aħjar, minħabba li ċertu mard 
jitfaċċa biss wara li jkunu għaddew diversi snin minn meta tkun twettqet l-attività li 
tikkawżah,

D. billi l-perjodi ta' serħan huma ta' importanza kbira għal standard għoli ta' ħarsien tas-saħħa 
u s-sigurtà tal-ħaddiema,

E. billi l-ILO stmat li kull sena, madwar 130,000 persuna jmutu fl-UE minħabba aċċident 
tax-xogħol jew marda relatata max-xogħol,

1. Jilqa' l-mira ambizzjuża tal-Kummissjoni għal tnaqqis ta' 25% ta' l-aċċidenti fuq il-post 
tax-xogħol, iżda jinsab imħasseb ħafna dwar in-nuqqas ta' miżuri mmirati tajjeb flimkien 
ma' skeda u impenji finanzjarji li wara jkunu jistgħu jiġu mkejla u evalwati; fin-nuqqas ta' 
dawn, jistieden lill-Kummissjoni biex tieħu ħsieb li tirrapporta lura lill-Parlament 
Ewropew fl-istadju tan-nofs tal-perjodu ta' l-istrateġija dwar il-progress tagħha;

2. Jikkunsidra li l-attenzjoni qawwija tal-Kummissjoni fuq l-għajnuna lill-SMEs biex 
jissodisfaw l-obbligi tas-saħħa u s-sigurtà tagħhom hija eċċellenti u jappoġġja bis-sħiħ l-
approċċ tagħha;

3. Jiddispjaċih li l-Komunikazzjoni hija siekta dwar il-miri għat-tnaqqis ta' mard relatat max-
xogħol iżda jifhem id-diffikulta biex wieħed ikejjel mard relatat max-xogħol; għalhekk 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tkompli tiżviluppa l-istrumenti statistiċi neċessarji, biex 
iddaħħal fis-seħħ il-miżuri neċessarji u biex tiżgura li r-riċerka neċessarja titwettaq sabiex 

  
1 Testi adottati, P6_TA(2007)0206.
2
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jiġi żgurat li l-mard relatat max-xogħol u b'mod partikulari t-tipi ta' kanċer differenti jiġu 
identifikati, rikonoxxuti u indirizzati b'mod korrett;

4. Jisħaq li r-rijabilitazzjoni u l-integrazzjoni mill-ġdid tal-ħaddiema wara li jkunu mardu 
huma vitali u jfaħħar l-attenzjoni speċjali fuq ir-rijabilitazzjoni u l-integrazzjoni mill-ġdid 
mitluba fl-istrateġiji nazzjonali;

5. Jesprimi tħassib qawwi rigward ir-rata għolja wisq ta' aċċidenti fost ħaddiema temporanji 
u ħaddiema li jkunu qed jaħdmu għal terminu ta’ żmien qasir, li f'xi Stati Membri hija ta' 
l-inqas id-doppju ta' dik tal-ħaddiema permanenti; jinnota li d-Direttiva tal-Kunsill 
91/383/KEE tal-25 ta' Ġunju 1991 li tissuplementa l-miżuri biex jitħeġġeġ it-titjib fis-
sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol ta' ħaddiema li għandhom relazzjoni ta' mpjieg 
b'dewmien fiss jew ta' mpjieg temporanju, tistabbilixxi bħala regola ġenerali li l-
ħaddiema temporanji għandhom l-istess drittijiet tas-saħħa fuq il-post tax-xogħol bħal 
ħaddiema oħra iżda li d-direttiva tonqos milli tistipula mekkaniżmi speċifiċi biex dan il-
prinċipju jkun jista' jitħaddem fil-prattika; jistieden lill-Kummissjoni biex tirrimedja 
dawn in-nuqqasijiet bħala kwistjoni ta' urġenza;

6. Iqis li huwa ferm importanti li tiġi żgurata applikazzjoni aħjar ta' l-istrumenti legali 
eżistenti dwar l-OHS u għalhekk jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jużaw il-
mezzi kollha disponibbli sabiex jiksbu dan; il-mużuri li għandhom jitqiesu għandhom 
jinkludu:

a) rekwiżiti minimi għall-kwalità ta' servizzi preventivi u ispezzjonijiet tax-xogħol, 
b) sanzjonijiet aktar ħarxa,
c) valutazzjonijiet aħjar ta' l-implimentazzjoni leġiżlattiva, 
d) skambju ta' l-aħjar prattika, 
e) tisħiħ tal-kultura tal-prevenzjoni, 
f) involviment akbar ta' l-impjegati fuq il-post tax-xogħol;

7. Iqis l-ispezzjonijiet tax-xogħol bħala parti essenzjali ta' l-implementazzjoni tal-
leġiżlazzjoni għas-saħħa u s-sigurtà u jinsab imħasseb dwar l-intenzjoni tal-Kummissjoni 
li tnaqqas in-numru tal-membri ta' l-SLIC; għalhekk jistieden lill-Kummissjoni biex:

a) tipprovdi lill-SLIC bir-riżorsi neċessarji biex tiżgura li tdan jista' jopera b'mod 
effettiv,

b) tkompli tiżviluppa sistemi ta' tqassim ta' għarfien biex jiġu żgurati reazzjonijiet 
effettivi għat-talbiet ta' informazzjoni u koperazzjoni,

c) tibda riċerka ta' evalwazzjoni dwar l-effikaċja u l-impatt ta' attivitajiet ta' ispezzjoni 
kif propost mill-SLIC, 

d) tintroduċi modijiet u mezzi biex jiġu evalwati s-sistemi nazzjonali ta' ispezzjoni, l-
aktar permezz ta' twaqqif ta' tabelli ta' evalwazzjoni,

u jistieden lill-Istati Membri biex:

e) jipprovdu riżorsi finanzjarji u ta' persunal adegwati għall-ispettorati nazzjonali 
tagħhom,
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f) iżidu d-densità ta' l-ispetturi tax-xogħol, biex jiġi żgurat li ta' l-inqas ikun hemm 
proporzjon ta' 1 għal kull 10,000 ħaddiem, b'konformità mar-rakkomandazzjonijiet 
ta' l-ILO,

g) iżidu l-kwalità ta' l-ispetturi tax-xogħol billi jipprovdu iktar taħriġ multidixxiplinarju 
f'oqsma bħall-psikoloġija, l-ergonomija, l-iġjene u t-tossikoloġija,

h) jiffokaw l-ispezzjonijiet fuq oqsma ta' prijorità u fuq setturi u intrapriżi b'livelli 
għolja ta' gruppi vulnerabbli bħal ħaddiema migranti, ħaddiema ta' aġenziji 
temporanji u ħaddiema żgħażagħ u ħaddiema li qed jixjieħu;

8. Jirrikonoxxi li l-importanza tal-prevenzjoni ma tistax tiġi enfasizzata biżżejjed u jistieden 
lill-Kummissjoni biex timplimenta l-miżuri li ġejjin fl-istrateġija:

a) tiżgura li min jimpjega jaħseb għal servizzi preventivi stretti fuq il-postijiet tax-
xogħol kollha,

b) tinkuraġġixxi li s-servizzi ta' prevenzjoni jkunu multidixxiplinarji bis-sħiħ u 
jirriflettu l-ġerarkija tal-miżuri pprovduti fid-Direttiva qafas 89/391/KEE,

c) tenfasizza li l-evalwazzjoni tar-riskju għandha tkun proċess kontinwu u mhux 
obbligu ta' darba, bl-involviment sħiħ ta' l-impjegat,

d) tiżgura li kemm jista' jkun l-attivitajiet ta' prevenzjoni jitwettqu internament,
e) tiżgura li s-sorveljanza tas-saħħa timxi id f'id mal-prevenzjoni;

9. Jifraħ lill-Kummissjoni rigward il-proposti dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ li hemm fil-
Komunikazzjoni tagħha u jqis li dan huwa fattur importanti fl-iżvilupp ta' kultura 
preventiva u li barra minn hekk dan għandu jkun proċess kontinwu li jibqa' għaddej;

10. Jistieden lill-Istati Membri biex jivvalutaw l-adozzjoni ta' inċentivi finanzjarji biex 
jippromwovu s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, b'mod partikulari r-rifużjonijiet 
tat-taxxa jew preferenzi fis-sejħiet għal offerti għal intrapriżi sikuri u negozji ċertifikati 
fir-rigward tas-saħħa u s-sigurtà, l-introduzzjoni ta' sistema ta' "bonus-malus" fil-poloz ta' 
l-assikurazzjoni u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, u inċentivi finanzjarji biex 
jinbidel apparat skadut jew perikoluż;

11. Jistieden lill-Kummissjoni biex tibda reviżjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 92/85/KEE dwar 
l-introduzzjoni ta' miżuri biex jitħeġġeġ titjib fis-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol 
ta' ħaddiema tqal u nisa li jkunu welldu reċentement jew li jkunu qed ireddgħu;

12. Jilqa' b'sodisfazzjon ir-rekwiżit biex l-Istati Membri jfasslu strateġiji nazzjonali; jenfasizza 
li dawn l-istrateġiji għandhom ikopru l-istess perjodu ta' żmien u jibdew fl-istess sena 
sabiex tkun aktar faċli li jsir paragun kemm ta' l-istrateġiji nazzjonali u kif ukoll tar-
riżultati tagħhom u li għandhom ukoll jistabbilixxu miri ċari u li jistgħu jitkejlu u 
b'attenzjoni speċjali fuq l-SMEs u l-gruppi vulnerabbli bħal ħaddiema migranti, ħaddiema 
żgħażagħ u ħaddiema li qed jixjieħu, nisa, ħaddiema ta' aġenziji temporanji u ħaddiema 
b'diżabilità;

13. Jitlob kemm lill-Kummissjoni u kif ukoll lill-Istati Membri biex japplikaw bis-sħiħ id-
direttiva qafas u d-dispożizzjonijiet eżistenti tas-saħħa u s-sigurtà għall-ħaddiema kollha, 
inklużi dawk li ta' sikwiet jiġu injorati bħall-ħaddiema fis-settur agrikolu, il-ħaddiema 
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domestiċi u l-ħaddiema tad-dar u biex jikkunsidraw l-għażliet kollha disponibbli sabiex 
jestendu d-dispożizzjonijiet ta' l-UE dwar is-saħħa u s-sigurtà għal dawk li jaħdmu għar-
rashom u għall-militar fejn ikun xieraq;

14. Iqis li l-obbligu ta' sigurtà ta' min iħaddem m'għandux ikun dirett biss lejn dawk li huwa 
marbut magħhom b'mod legali permezz ta' kuntratt ta' impjieg, iżda għandu jkun ukoll 
f'relazzjonijiet ta' subappalt ('subcontracting') u li sabiex jintlaħaq dan il-għan l-Istati 
Membri għandhom jikkunsidraw li jillimitaw in-numru ta' livelli fis-sekwenza tas-
subappalt u biex jimponu responsabilità konġunta fuq il-kuntrattur ewlieni għall-obbligi 
tas-sottokuntratturi lejn il-ħaddiema tagħhom;

15. Jistenna r-riżultat tat-tieni fażi ta' konsultazzjoni ta' l-imsieħba soċjali dwar il-problemi 
skeletro-muskolari (MSDs) u jqis li l-għażla mixtieqa għandha tkun direttiva, minħabba l-
okkorrenza dejjem ikbar ta' MSDs u minħabba l-fatt li l-leġiżlazzjoni attwali hija 
inadegwata b'mod ċar u ma tindirizzax is-sitwazzjonijiet kollha tax-xogħol u l-anqas ma 
tkopri r-riskji kollha li jikkonċernaw l-MSDs relatati max-xogħol;

16. Jistenna r-riżultat tat-tieni fażi ta' konsultazzjoni ta' l-imsieħba soċjali dwar ir-reviżjoni 
tad-direttiva ta' l-2004 dwar karċinoġeni u jqis li l-għażla mixtieqa għandha tkun li tiġi 
emendata dik id-direttiva sabiex tinkludi mutaġeniċi u sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni 
u li tipproponi reviżjoni tal-valuri massimi vinkolanti għall-espożizzjoni (BOELVs) għal 
karċinoġeni elenkati fid-direttiva u biex jitwaqqfu BOELVs ġodda għal xi karċinoġeni, 
mutaġeniċi u sustanzi tossiċi għar-riproduzzjoni li għandhom mhux inklużi fid-direttiva, 
filwaqt li tingħata prijorità lis-silika f’forma ta’ kristalli;

17. Jilqa' b'sodisfazzjon il-konklużjoni reċenti tal-ftehima qafas bejn l-imsieħba soċjali dwar 
fastidju u vjolenza fuq il-post tax-xogħol; madankollu, jiddispjaċih li l-ftehima ma tkoprix 
b'mod espliċitu l-kwistjoni ta' vjolenza ta' partijiet terzi; għalhekk jistieden lill-imsieħba 
soċjali biex jikkonkludu ftehima multisettorjali dwar din il-kwistjoni u lill-Kummissjoni 
biex tressaq proposti jekk din il-ftehima ma tkunx tista' tintlaħaq;

18. Jenfasizza l-importanza ta' djalogu kontinwu bejn il-partijiet interessati kollha inklużi l-
awtoritajiet publiċi, min iħaddem, ir-rappreżentanti tagħhom u s-soċjetà ċivili bħala 
għodda ewlenija fl-iżvilupp effettiv ta' standards għolja tas-saħħa u s-sigurtà; dan id-
djalogu għandu jwassal għal għarfien aħjar tar-riskji reali għas-saħħa u s-sigurtà tal-
ħaddiema fil-livelli settorjali u tan-negozju u għal skambju ta' l-aħjar prattiki;

19. Iqis li r-rapreżentanza ta' l-impjegati hija ċentrali għal kwalunkwe politika ta' saħħa u 
sigurtà fuq il-post tax-xogħol; iqis li l-korrelazzjoni pożittiva bejn l-eżistenza ta' 
rapprezentanti tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u rendiment aħjar ma tistax tiġi 
sottovalutata u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jippromwovu l-approċċ 
parteċipattiv u jiżguraw li kemm jista' jkun ħaddiema jkollhom aċċess għal rapreżentanti 
tas-saħħa u s-sigurtà;

20. Iqis li ħinijiet tax-xogħol eċċessivi huma fattur importanti fil-livell ogħla ta' aċċidenti u 
mard fuq il-post tax-xogħol u jitlob bilanċ xieraq bejn ix-xogħol u l-ħajja tal-familja;

21. Iqis li huwa vitali li jiġu identifikati u mmonitorjati r-riskji ġodda u li qegħdin jitfaċċaw -
eż. ir-riskji marbuta man-nonoteknoloġija u r-riskji psikosoċjali; għalhekk jifraħ lill-
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osservatorju tar-riskji ta' l-Aġenżija f'Bilbao għall-ħidma tiegħu u jistenna li l-
Kummissjoni taġixxi fuq is-sejbiet tiegħu u tressaq il-proposti neċessarji kif u meta jiġu 
identifikati riskji ġodda;

22. Jirrakkomanda lill-Aġenzija f'Bilbao biex twettaq riċerka speċifika dwar il-problemi u r-
riskji partikulari li qed jaffaċjaw il-ħaddiema temporanji u l-ħaddiema ta' l-aġenziji u kif 
ukoll dawk f'intrapriżi subappaltati sabiex tgħin lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
kontra r-riskji affaċjati u biex jimplimentaw kif xieraq il-leġiżlazzjoni eżistenti li 
tikkonċerna lill-dawn il-gruppi;

23. huwa tal-fehma li f'ambjent globali, hemm bżonn ta' koperazzjoni ma' organizzazjonijiet 
internazzjonali (WTO, WHO, ILO) u hemm bżonn li jiġi żgurat li l-konvenzjonijiet u l-
ftehimiet internazzjonali dwar l-OHS jiġu adottati u implimentati mill-partijiet kollha; iqis 
li dan huwa fattur importanti sabiex tinżamm il-kompetittività ta' l-UE u biex jiġi evitat li 
l-intrapriżi Ewropej jiġu trasferiti barra mill-Ewropa sabiex ifittxu ambjent legali ta' saħħa 
u sigurtà aktar permissiv; barra minn hekk, iqis li din hija kwistjoni ta' ħarsien tad-drittijiet 
ta-bniedem u għalhekk għandha tiġi indirizzata waqt in-negozjati ma' pajjiżi terzi;

24. Għalhekk jistieden lill-Istati Membri biex jirrispettaw id-dispożizzjonjiet internazzjonali 
dwar is-saħħa u s-sigurtà u b'mod partikulari biex jirratifikaw il-Konvenzjoni C-187 ta' l-
ILO u biex jimplimentaw ir-rakkomandazzjoni R-197;

25. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-gvernijiet u lill-parlamenti ta’ l-Istati Membri.
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NOTA SPJEGATTIVA

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar Strateġija Komunitarja 2007-2012 
għas-saħħa u s-siġurtà fuq il-post tax-xogħol

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni għandha tintlaqa' u għandha tiġi mfaħħra rigward l-
attenzjoni b'saħħitha fuq l-aċċidenti fuq il-post tax-xogħol (filwaqt li tistabbilixxi mira ta' 
tnaqqis ta' 25% madwar l-Ewropa kollha) u għall-impenn tagħha biex tappoġġja lill-SMEs fl-
implimentazzjoni tal-qafas regolatorju eżistenti. Wieħed jinnota wkoll b'mod pożittiv ħafna, l-
enfasi tagħha fuq l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, l-użu ta' inċentivi finanzjarji u l-
istrateġiji nazzjonali proposti. Madankollu, ir-rapporteur tħoss li sfurtunatament il-
Kummissjoni m'hijiex tiffoka biżżejjed fuq il-mard relatat max-xogħol u t-tipi ta' kanċer 
differenti li huma ferm aktar serji u aktar prevalenti mill-aċċidenti u bi spiża akbar għas-saħħa 
tal-ħaddiema, għan-negozju, għall-produttività u għas-soċjetà kollha kemm hi. Ir-rapporteur 
hija diżappuntata wkoll minħabba n-nuqqas ta' kwalunkwe dettal reali rigward kif bi ħsiebha 
twettaq l-għanijiet u l-intenzjonijiet li tistipula. Hemm bżonn ta' pjanijiet ta' azzjoni dettaljati, 
b'impenji finanzjarji u ta' żmien, li magħhom jista' jitkejjel u jiġi mmonitorjat il-progress. 
Filwaqt li ftit huma dawk li ma jaqblux ma' l-intenzjonijiet tajba espressi fil-Komunikazzjoni, 
dawn l-intenzjonijiet se jisfaxxaw fix-xejn jekk ma jwasslux għal teħid ta' azzjonijiet reali.

Implimentazzjoni u infurzar

Il-falliment ta' implimentazzjoni u infurzar effettivi u l-bżonn ta' bosta titjib ma jistgħux jiġu 
enfasizzati biżżejjed, għalkemm ir-rapporteur hija konvinta li dan m'għandux iwassal għall-
esklużjoni ta' inizjattivi ġodda, speċjalment fir-rigward ta' riskji ġodda u li qegħdin jitfaċċaw. 
Hemm bżonn ta' taħlita tajba ta' ispezzjonijiet aktar stretti u aħjar, prevenzjoni effettiva, 
inċentivi u sanzjonijiet xierqa, flimkien ma' skambju ta' l-aħjar prattika u żieda fil-
parteċipazzjoni tal-ħaddiem.

Gruppi u intrapriżi b'livell għoli ta' riskju

Statistika inkwetanti turi li l-każijiet ta' aċċidenti fuq il-post tax-xogħol u l-mard relatat max-
xogħol ma kienux mifruxa b'mod ugwali fost il-ħaddiema kollha. Gruppi ta' ħaddiema bħall-
ħaddiema migranti, il-ħaddiema ta' aġenziji temporanji, in-nisa, il-ħaddiema żgħażagħ u dawk 
anzjani kollha għandhom rati ta' aċċidenti u mard li huma ħafna aktar ogħla mill-medja ta' l-
UE.

Bl-istess mod, intrapriżi bħal SMEs, mikrointrapriżi u setturi bħal tal-kostruzzjoni, tas-sajd, 
ta' l-agrikoltura u tat-trasport ukoll għandhom rati ferm ogħla, kif ukoll huwa l-każ ta' ċerti 
Stati Membri. Il-pożizzjoni tar-rapporteur hija li dawn l-oqsma problematiċi li jistgħu jiġu 
identifikati faċilment għandhom jiġu indirizzati bħala kwistjoni ta' prijorità.

Din il-problema hija akuta b'mod partikulari għal ċerti gruppi ta' ħaddiema vulnerabbli kif 
imsemmi fil-paragrafu ta' qabel. Dawn il-gruppi ta' sikwiet jiġu impjegati f'forom ta' xogħol 
atipiċi bħal xogħol mid-dar, b'kuntratt ta' impjieg fuq tul ta' żmien qasir, jew jaffaċjaw riskju 
akbar minħabba r-responsabilitajiet imċajpra inerenti fl-esternalizzazzjoni u fis-subappalt. Il-
biċċa l-kbira ta' dawn il-gruppi huma ta' sikwiet dawk li jaqilgħu l-inqas flus u għandhom 
riskju ogħla minħabba n-nuqqas ta' taħriġ u n-nuqqas ta' għarfien dwar id-drittijiet tagħhom u 
r-riskji involuti fix-xogħol tagħhom.
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L-Istati Membri għandhom iqisu bis-sħiħ, fl-istrateġiji nazzjonali tagħhom, il-gruppi u s-
setturi b'riskju għoli u jiffokaw fuq il-problemi marbuta ma' kuntratti tax-xogħol atipiċi.

Barra minn hekk, minħabba li ħafna gruppi b'riskju għoli attwalment m'humiex koperti bid-
direttiva qafas dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, ir-rapporteur tqis li kemm 
jista' jkun ħaddiema għandhom ikunu koperti u l-prinċipju li l-ħaddiema kollha għandu 
jkollhom l-istess drittijiet ta' saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol għandu jiġi infurzat b'mod 
xieraq.

Hemm ukoll obligu b'saħħtu biex jiġu mħarsa n-nisa tqal u issa wasal iż-żmien li ssir reviżjoni 
tad-direttiva dwar il-ħaddiema tqal.

Inizjattivi ġodda

f'dan il-qasam hemm żewġ konsultazzjonijiet tal-Kummissjoni għaddejjin ma' l-imsieħba 
soċjali rigward il-problemi skeletro-muskolari (MSDs) u l-karċinoġeni. Ir-rapporteur tqis li l-
qafas regolatorju huwa nieqes fiż-żewġ oqsma u għalhekk hija tal-fehma li hemm bżonn ta' 
azzjoni, b'konformità mat-tip ta' azzjoni preferita mill-Kummissjoni, kif espress fid-
dokumenti dwar it-tieni fażi ta' konsultazzjoni ma' l-imsieħba soċjali.

Ix-xena internazzjonali

Il-benefiċċji tal-koperazzjoni internazzjonali huma bla dubju ta' importanza kbira u huma ta' 
benefiċċju fis-sens li l-Istati Membri ta' l-UE jtejbu l-livelli tagħhom stess ta' saħħa u sigurtà 
fuq il-post tax-xogħol u biex jiġi żgurat li l-imsieħba kummerċjali u l-ġirien tagħna ma 
jipprovawx ipoġġu lilhom innifishom f'vantaġġ momentarju (iżda kontroproduttiv) billi jużaw 
standards aktar baxxi biex inaqqsu l-ispejjeż u jkunu aktar kompetittivi minn dawk b'livell 
ogħla ta' saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Madankollu, il-kwistjoni ewlenija għandha 
tkun waħda ta' rispett u dinjità għall-ħaddiema kollha fil-pajjiżi kollha u l-UE tinsab 
f'pożizzjoni b'saħħitha biex tiżgura dan permezz tan-negozjati tagħha rigward il-kummerċ, l-
għajnuna u l-inċentiv attreaenti ta' l-adeżjoni ma' l-UE. 

Affarijiet oħra

Dan l-abbozz ta' rapport bl-ebda mod ma jinkludi l-kwistjonijiet u l-punti kollha li r-
rapporteur tqis ta' importanza iżda minħabba l-limiti ta' spazju mhux kollox seta' jiġi inkluż. 
Madankollu, xorta waħda jixirqilhom l-attenzjoni fir-riżoluzzjoni finali tal-Parlament 
Ewropew. 
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