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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la strategia comunitară 2007-2012 privind sănătatea şi securitatea în muncă
(2007/2146(INI))

Parlamentul European,

- având în vedere Comunicarea Comisiei (COM(2007)0062), intitulată „Îmbunătăţirea 
calităţii şi productivităţii în muncă: Strategia comunitară 2007-2012 privind sănătatea şi 
securitatea în muncă” şi documentele de lucru care îi sunt anexate, aparţinând serviciilor 
Comisiei (SEC(2007)0214), (SEC(2007)0215), (SEC(2007)0216),

- având în vedere Tratatul CE, în special articolele 2, 136, 137, 138, 139, 140, 143 şi 152,

- având în vedere Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene1, în special articolele 
27, 31 şi 32,

- având în vedere convenţiile şi recomandările OIM (Organizaţiei Internaţionale a Muncii)
în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă,

- având în vedere Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în 
aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la 
locul de muncă (directivă-cadru)2 şi directivele individuale ale acesteia,

- având în vedere concluziile Consiliului European din 8-9 martie 2007,

- având în vedere rezoluţia sa din 23 octombrie 2002 privind Strategia comunitară de 
sănătate şi securitate în muncă 2002-20063,

- având în vedere rezoluţia sa din 24 februarie 2005 privind promovarea sănătăţii şi a 
securităţii în muncă4,

- având în vedere rezoluţia sa din 6 iulie 2006 privind protecţia lucrătorilor din serviciile de 
sănătate ale Uniunii Europene împotriva infecţiilor cu transmitere hematogenă cauzate de 
rănile provocate de ace5,

- având în vedere rezoluţia sa din 26 aprilie 2006 privind simplificarea şi raţionalizarea 
raporturilor privind aplicarea practică a directivelor în domeniul sănătăţii şi securităţii
lucrătorilor6,

- având în vedere rezoluţia sa din 23 mai 2007 privind promovarea muncii decente pentru 

  
1 JO C 364, 18.12.2000, p. 1.
2 JO L 183, 29.6.1989, p. 1.
3 JO C 300, 11.12.2003, p. 165.
4 JO C 304, 1.12.2005, p. 278.
5 JO C 303 E, 13.12.2006, p. 654.
6 JO L 165, 27.6.2007, p. 21.
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toţi7,

- având în vedere rezoluţia sa din … noiembrie 2007 privind statisticile comunitare 
referitoare la sănătatea publică şi la sănătatea şi securitatea în muncă1,

- având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

- având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale şi 
avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară, al Comisiei pentru 
industrie, cercetare şi energie şi al Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitate între sexe 
(A6-0000/2007),

A. întrucât există o corelaţie pozitivă între calitatea standardelor în materie de sănătate şi de 
securitate în muncă şi performanţa financiară, în termeni de performanţă globală, de 
absenteism, de rată de rotaţie a personalului, de motivaţie a lucrătorilor, de îmbunătăţire a 
imaginii societăţii şi de productivitate,

B. constatând că economiile cele mai competitive sunt cele care deţin cele mai avansate
norme în materie de sănătate şi de securitate în muncă şi că nivelurile ridicate de protecţie 
a sănătăţii şi a securităţii au un efect pozitiv asupra finanţelor publice în termeni de 
economii în asigurările sociale şi de îmbunătăţire a productivităţii,

C. considerând că trebuie continuate cercetările privind efectele pe termen lung ale anumitor 
activităţi profesionale asupra sănătăţii, pentru o mai bună protecţie a lucrătorilor, deoarece 
anumite boli apar doar după câţiva ani de la efectuarea activităţii care le-a provocat,

D. întrucât perioadele de odihnă sunt absolut indispensabile pentru a garanta un standard 
ridicat de protecţie a sănătăţii şi a securităţii lucrătorilor,

E. întrucât OIM a estimat că, anual, aproximativ 130 000 de persoane din Uniunea 
Europeană mor în accidente de muncă sau din cauza bolilor profesionale,

1. salută obiectivul ambiţios al Comisiei de a reduce cu 25% numărul accidentelor de muncă, 
însă este foarte preocupat de lipsa măsurilor bine orientate, însoţite de un calendar şi de
angajamente financiare, pe baza cărora ar putea fi cuantificate şi evaluate; în absenţa 
acestora, cere Comisiei să raporteze Parlamentului European, la jumătatea perioadei 
acoperite de strategie, cu privire la progresele realizate;

2. consideră excelentă decizia Comisiei de a plasa în centrul priorităţilor sale asistenţa 
acordată IMM-urilor, pentru a le permite acestora să îşi respecte obligaţiile în materie de 
sănătate şi de securitate, şi susţine pe deplin această abordare;

3. regretă că, în ceea ce priveşte obiectivele de reducere a bolilor profesionale, Comunicarea 
rămâne tăcută, însă înţelege dificultatea evaluării acestor boli; de aceea, îndeamnă 
Comisia să încurajeze dezvoltarea instrumentelor statistice ad hoc, să aplice măsurile 
necesare şi să garanteze continuarea cercetărilor care se impun, pentru ca bolile 
profesionale, în special cancerele, să fie corect identificate, recunoscute şi tratate;

  
7 Texte adoptate, P6_TA(2007)0206.
1 ...
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4. subliniază faptul că reabilitarea şi reintegrarea lucrătorilor după boală sunt vitale şi 
aplaudă solicitarea de a le acorda un statut prioritar în strategiile naţionale;

5. se declară extrem de preocupat de numărul excesiv de ridicat de accidente în rândul 
lucrătorilor angajaţi temporar sau pe termen scurt, care, în unele state membre este cel 
puţin dublu faţă de cel din rândul lucrătorilor permanenţi; subliniază faptul că Directiva 
91/383/CEE a Consiliului din 25 iunie 1991 de completare a măsurilor destinate să 
promoveze îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătorilor care 
au un raport de muncă pe durată determinată sau un raport de muncă temporară, stabileşte 
principiul general conform căruia lucrătorii angajaţi temporar au aceleaşi drepturi privind 
sănătatea la locul de muncă ca şi ceilalţi lucrători, însă observă că directiva nu prevede
mecanisme specifice pentru punerea în practică a acestui principiu; cere Comisiei să 
remedieze urgent aceste probleme;

6. consideră că garantarea unei mai bune aplicări a instrumentelor legale existente în materie 
de sănătate şi securitate în muncă este extrem de importantă şi de aceea cere Comisiei şi
statelor membre să folosească toate mijloacele disponibile în acest scop; măsurile care 
trebuie examinate trebuie să includă:

a) cerinţe minime pentru calitatea serviciilor de prevenire şi de inspecţia muncii,
b) sancţiuni mai aspre,
c) evaluări mai bune ale aplicării legislaţiei,
d) schimbul celor mai bune practici,
e) consolidarea culturii prevenţiei,
f) o mai mare implicare a angajaţilor la locul de muncă;

7. consideră inspecţiile la locul de muncă ca find un element esenţial al aplicării legislaţiei 
privind sănătatea şi securitatea şi este preocupat de intenţia Comisiei de a reduce numărul 
membrilor Comitetului înalţilor responsabili în inspecţia muncii (SLIC); cere, prin 
urmare, Comisiei să:

a) furnizeze Comitetului SLIC resursele necesare pentru a garanta îndeplinirea 
eficientă a misiunii sale,

b) continue dezvoltarea sistemelor de schimb de cunoştinţe pentru a garanta oferirea 
unor răspunsuri eficiente la cererile de informare şi de cooperare,

c) lanseze un studiu vizând evaluarea eficienţei şi a impactului acţiunilor de inspecţie,
conform propunerii SLIC,

d) introducă metode şi mijloace de evaluare a sistemelor naţionale de inspecţie, mai 
ales prin intermediul tablourilor de punctaj,

şi cere statelor membre să:

e) pună la dispoziţia serviciilor naţionale de inspecţie mijloace adecvate, în termeni de 
personal şi de finanţare,

f) crească densitatea inspectorilor de muncă, garantând cel puţin un raport de 1 
inspector la 10 000 de lucrători, în concordanţă cu recomandările OIM,

g) crească calitatea inspectorilor de muncă prin asigurarea unor programe de formare
în mai mare măsură multidisciplinare, în domenii precum psihologia, ergonomia, 
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igiena şi toxicologia,
h) orienteze inspecţiile către domenii, sectoare şi întreprinderi prioritare, în care 

grupurile vulnerabile sunt foarte reprezentate, îndeosebi cele de lucrători imigranţi, 
de lucrători temporari, de lucrători tineri sau vârstnici;

8. recunoaşte că importanţa prevenţiei nu poate fi supraevaluată şi invită Comisia să pună în 
aplicare în strategia sa următoarele măsuri:

a) să garanteze că angajatorii iau măsuri pentru ca servicii de prevenţie efective să fie 
accesibile în toate locurile de muncă,

b) să favorizeze caracterul cu adevărat multidisciplinar al serviciilor de prevenţie şi să 
facă astfel încât acestea să reflecte ierarhia de măsuri prevăzute în Directiva-cadru 
89/391/CEE,

c) să sublinieze că evaluarea riscurilor trebuie să fie un proces continuu şi permanent, 
nu o obligaţie punctuală, bazat pe implicarea totală a angajaţilor,

d) să garanteze că activităţile de prevenţie se desfăşoară, pe cât posibil, la nivel intern,
e) să garanteze că supravegherea sănătăţii este în strânsă legătură cu prevenţia;

9. felicită Comisia pentru propunerile sale din comunicare privind educaţia şi formarea şi 
consideră acest lucru ca fiind un factor-cheie în dezvoltarea unei culturi a prevenţiei şi că, 
prin urmare, această perspectivă ar trebui să se înscrie într-un proces continuu şi 
permanent;

10. invită statele membre să evalueze adoptarea stimulentelor financiare pentru promovarea 
sănătăţii şi siguranţei în muncă, mai ales prin reduceri de taxe, introducerea unui tratament 
preferenţial în licitaţii pentru societăţile sigure şi societăţile beneficiare de o marcă în 
materie de sănătate şi de securitate, introducerea unui sistem de „bonus-malus” pentru
cotizaţiile corespunzătoare poliţelor de asigurare şi de asigurări sociale, precum şi 
stimulente financiare pentru înlocuirea echipamentelor vechi şi nesigure;

11. solicită Comisiei să iniţieze o revizuire a Directivei 92/85/CEE a Consiliului privind 
introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii la locul de 
muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează;

12. salută cerinţa, pentru statele membre, de definire a unor strategii naţionale; subliniază 
faptul că aceste strategii ar trebui să acopere o aceeaşi perioadă şi să înceapă în acelaşi an 
pentru a facilita comparaţia atât între strategiile naţionale, cât şi între rezultatele obţinute, 
şi că acestea trebuie să fixeze obiective clare şi cuantificabile şi să fie centrate în special 
pe IMM-uri şi pe grupuri vulnerabile, cum ar fi lucrătorii imigranţi, lucrătorii tineri sau 
vârstnici, femeile, lucrătorii temporari sau lucrătorii cu handicap;

13. cere atât Comisiei, cât şi statelor membre să aplice pe deplin directiva-cadru şi dispoziţiile
existente privind sănătatea şi securitatea în muncă tuturor lucrătorilor, inclusiv celor
deseori ignoraţi, cum ar fi lucrătorii din sectorul agricol, lucrătorii casnici sau cei care 
lucrează la domiciliu şi să ia în consideraţie toate opţiunile disponibile pentru a extinde, 
dacă este cazul, dispoziţiile din Uniunea Europeană în materie de sănătate şi de securitate
la lucrătorii independenţi şi militari;
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14. consideră că obligaţiile unui angajator în ceea ce priveşte siguranţa ar trebui să fie nu doar 
cele la care acesta este constrâns prin contractul de muncă, ci şi cele care decurg din 
relaţiile sub-contractuale; în acest scop, statele membre ar trebui să ia în considerare 
limitarea numărului de componente ale lanţului de sub-contractare şi să impună 
coresponsabilitatea contractantului principal în ceea ce priveşte obligaţiile faţă de 
lucrătorii societăţii sub-contractante;

15. aşteaptă rezultatul celei de-a doua faze de consultare cu partenerii sociali cu privire la 
tulburările musculo-scheletice (TMS) şi consideră că o nouă directivă ar fi cea mai bună 
opţiune , având în vedere creşterea numărului de cazuri de TMS şi faptul că legislaţia în 
vigoare este în mod evident inadecvată, deoarece nu ia în calcul toate situaţiile de muncă 
şi nu acoperă toate riscurile privind TMS în muncă;

16. aşteaptă rezultatul celei de-a doua faze de consultare cu partenerii sociali cu privire la 
revizuirea directivei din 2004 privind substanţele carcinogene şi consideră că soluţia cea 
mai bună ar fi modificarea acestei directive, în vederea includerii substanţelor mutagene şi 
a substanţelor toxice pentru reproducere şi a revizuirii valorilor limită privind expunerea 
la locul de muncă (VLELM) pentru substanţele carcinogene menţionate în directivă,
precum şi a stabilirii unor noi VLELM pentru unele substanţe carcinogene, mutagene şi 
toxice pentru reproducere care nu sunt încă incluse în directivă, siliciul cristalin
constituind o prioritate în acest sens;

17. salută recenta încheiere a acordului cadru între partenerii sociali privind hărţuirea şi 
violenţa la locul de muncă; regretă totuşi faptul că acordul în cauză nu acoperă în mod 
explicit problema violenţei imputabile unui terţ; prin urmare, cere partenerilor sociali să 
încheie un acord multisectorial în această privinţă, iar Comisiei să prezinte propuneri în 
cazul în care un astfel de acord nu ar putea fi realizat;

18. subliniază importanţa unui dialog continuu între toate părţile interesate, inclusiv 
autorităţile publice, angajatori, angajaţi, reprezentanţi ai acestora, precum şi societatea 
civilă, în măsura în care acesta constituie un instrument-cheie pentru dezvoltarea eficientă 
a unor standarde ridicate de sănătate şi securitate; acest dialog ar trebui să conducă la o 
mai bună cunoaştere a riscurilor reale pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor, atât la 
nivel de întreprindere, cât şi la cel sectorial, precum şi la un schimb de bune practici;

19. consideră că reprezentarea angajaţilor ocupă locul central al oricărei politici privind 
sănătatea şi securitatea în muncă; este de părere că o corelaţie pozitivă între prezenţa la 
locul de muncă a unor reprezentanţi pe probleme de sănătate şi de securitate şi creşterea 
performanţei nu poate fi subestimată şi cere Comisiei şi statelor membre să promoveze o 
abordare participativă şi să garanteze accesul unui număr cât mai mare de lucrători la 
reprezentanţii specializaţi în problemele de sănătate şi de securitate;

20. este de părere că orele de muncă în exces sunt un factor-cheie în creşterea numărului de 
accidente de muncă şi boli profesionale şi pledează în favoarea unui echilibru între muncă 
şi viaţa familială;

21. consideră vitală identificarea şi controlul riscurilor noi şi emergente – de exemplu, 
riscurile legate de nanotehnologii şi riscurile psihosociale; de aceea, felicită Observatorul 
european pentru riscuri din cadrul Agenţiei de la Bilbao pentru activitatea sa şi aşteaptă 
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din partea Comisiei să acţioneze în concordanţă cu rezultatele acestuia şi să prezinte noi 
propuneri atunci când şi dacă sunt identificate noi riscuri;

22. recomandă Agenţiei de la Bilbao să realizeze cercetări specifice cu privire la problemele şi 
riscurilor cu care se confruntă lucrătorii temporari, lucrătorii interimari, precum şi cei din 
cadrul întreprinderilor subcontractate, pentru a ajuta Comisia şi statele membre să 
combată riscurile şi să aplice în mod corespunzător legislaţia existentă acestor grupuri;

23. este de părere că, într-un mediu globalizat, este necesară cooperarea cu organizaţiile 
internaţionale (OMI, OMS, OIM) şi garantarea faptului că acordurile şi convenţiile 
internaţionale privind sănătatea şi securitatea în muncă sunt adoptate şi aplicate de către 
toate părţile; consideră că acesta este un factor important pentru menţinerea 
competitivităţii Uniunii Europene şi pentru evitarea transferării întreprinderilor din 
Uniune în afara acesteia, în căutarea unui cadru legal mai permisiv privind sănătatea şi 
securitatea; mai mult, consideră că aceasta este o chestiune care ţine de protecţia 
drepturilor omului, la care ar trebui să se facă referire în cazul negocierilor cu ţările terţe;

24. prin urmare, cere statelor membre să respecte dispoziţiile internaţionale privind sănătatea 
şi siguranţa şi în special să ratifice Convenţia C-187 a OIM şi să aplice recomandarea
R-197;

25. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, 
guvernelor şi parlamentelor statelor membre.



PR\684307RO.doc 9/10 PE393.990v01-00
Traducere externă

RO

EXPUNERE DE MOTIVE

Comunicarea Comisiei privind Strategia comunitară 2007-2012 privind sănătatea şi 
securitatea în muncă

Comunicarea Comisiei este binevenită şi apreciată pentru interesul special acordat 
accidentelor de muncă (propunându-şi reducerea cu 25% a ratei totale de incidenţă a acestora 
în UE) şi pentru angajamentul acesteia de sprijinire a IMM-urilor în aplicarea cadrului 
normativ existent. Un alt aspect pozitiv este accentul pus pe instruirea educaţională şi 
formarea profesională, folosirea stimulentelor financiare şi propunerea strategiilor naţionale. 
Totuşi, raportorul este de părere că acestei comunicări îi lipseşte din păcate concentrarea 
asupra bolilor profesionale şi a cancerului, care sunt mult mai grave şi mai des întâlnite decât 
accidentele şi care afectează mai mult sănătatea lucrătorilor, afacerea, productivitatea şi 
societatea per total. Raportorul este, de asemenea, dezamăgit de absenţa unor detalii concrete
privind modul în care aceasta intenţionează să îndeplinească obiectivele şi intenţiile expuse. 
Sunt necesare planuri de acţiune detaliate, cu angajamente financiare şi de durată, pentru care 
progresul poate fi evaluat şi monitorizat. Deşi bunele intenţii exprimate în comunicare ar 
putea fi cu greu contestate, acestea s-ar putea dovedi lipsite de temei dacă nu sunt urmate de 
acţiuni concrete.

Punerea în aplicare şi executarea

Eşecul punerii în aplicare şi a executării efective şi necesitatea îmbunătăţirilor substanţiale nu 
pot fi evidenţiate îndeajuns, deşi raportorul este convins că acest lucru nu ar trebui să conducă 
la excluderea noilor iniţiative, în special pentru noile riscuri. Este necesară aici asocierea 
corectă a unor inspecţii la locul de muncă mai stricte şi mai eficiente, a unei prevenţii 
eficiente, a unor stimulente şi sancţiuni corespunzătoare, precum şi împărtăşirea celor mai 
bune practici şi o participare mai activă din partea lucrătorilor.

Grupuri şi întreprinderi de mare risc

Statistici îngrijorătoare arată că accidentele de muncă şi bolile profesionale nu sunt răspândite 
uniform la toţi lucrătorii. Numărul accidentelor de muncă în rândul grupurilor de lucrători
precum lucrătorii emigranţi, lucrătorii cu contract de muncă pe perioadă determinată, femeile, 
lucrătorii tineri şi cei în vârstă, depăşeşte cu mult media UE.

În mod similar, întreprinderi precum IMM-urile, microîntreprinderile şi sectoare de lucru 
precum construcţiile, pescuitul, agricultura şi transportul prezintă de asemenea o rată mai 
mare a accidentelor, în anumite state membre. După părerea raportorului, aceste zone 
problemă uşor de identificat ar trebui să fie tratate prioritar.

Problema este extrem de gravă pentru anumite grupuri de lucrători vulnerabili menţionate în 
paragraful anterior. Aceste grupuri sunt deseori folosite în forme atipice de muncă precum 
munca la domiciliu, contractele de angajare pe termen scurt, sau se confruntă cu riscuri 
crescute datorate responsabilităţilor neclare inerente delocalizărilor şi subcontractării. 
Majoritatea acestor grupuri se află de cele mai multe ori la limita de jos pe scara veniturilor şi 
prezintă un grad ridicat de risc datorită lipsei instruirii şi a informaţiilor privind drepturile şi 
riscurile implicate în munca lor.
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Statele membre trebuie să ia în considerare aceste grupuri şi sectoare cu un grad ridicat de risc 
în strategiile lor naţionale şi să se concentreze asupra problemelor privind contractele de 
muncă atipice.

În plus, deoarece multe grupuri cu un grad ridicat de risc nu sunt incluse în prezent în 
directiva-cadru privind sănătatea şi securitatea în muncă, raportorul consideră că un număr cât 
mai mare de lucrători ar trebui să fie incluşi, iar principiul potrivit căruia toţi lucrătorii trebuie 
să se bucure de aceleaşi drepturi privind sănătatea şi securitatea în muncă ar trebui pus în 
aplicare.

Datoria de a proteja femeile însărcinate este de asemenea foarte puternică, fiind acum
necesară revizuirea directivei privind protecţia lucrătoarelor însărcinate.

Noi iniţiative

În acest domeniu, sunt deja deschise două discuţii ale comisiei cu partenerii sociali, privind 
tulburările musculoscheletale (MSDs) şi substanţele carcinogene. Raportorul consideră cadrul 
normativ ca fiind lacunar în ambele domenii şi de aceea este de părere că trebuie să se ia 
măsuri, în concordanţă cu planurile de acţiune ale Comisiei, exprimate în documentele celei 
de-a doua faze a discuţiilor cu partenerii sociali.

Perspectiva internaţională

Avantajele cooperării internaţionale sunt fără îndoială foarte importante şi benefice în ceea ce 
priveşte îmbunătăţirea nivelului de sănătate şi securitate în muncă în statele membre ale 
Uniunii şi pentru asigurarea faptului că partenerii de afaceri şi vecinii noştri nu caută avantaje 
pe termen scurt (care până la urmă se dovedesc a fi neproductive) prin folosirea standardelor 
scăzute pentru reducerea costurilor, în detrimentul celor cu un standard ridicat de sănătate şi 
securitate în muncă. Totuşi, principala problemă este respectul şi demnitatea tuturor 
lucrătorilor din toate ţările şi Uniunea Europeană este în măsură să asigure acest lucru prin 
negocierile sale privind comerţul, întrajutorarea şi statutul de membru UE.

Alte chestiuni

Proiectul de raport nu include în niciun caz toate chestiunile şi punctele pe care raportorul le 
consideră importante, însă, datorită constrângerilor de spaţiu, nu au putut fi toate incluse. Ele
merită totuşi atenţie în rezoluţia finală a Parlamentului European.
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