Resolucija za varnost in zdravje pri delu
Sprejeta 2. oktobra 2015 na 13. kongresu Evropske konfederacije sindikatov (ETUC – EKS)
Delati v zdravem in varnem delovnem okolju je temeljna človekova pravica. Življenje in zdravje delavcev
ne smeta biti ogrožena zaradi dela.
Kongres Evropske konfederacije sindikatov obsoja poskuse postavljanja pod vprašaj celotne obstoječe
evropske zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu in označevanje standardov varnosti in
zdravja kot nepotrebno birokracijo in »največje breme zakonodaje EU«.
Kongres resno skrbi, ker je ta taktika preprečila vsakršni napredek. Zastale so izboljšave, priporočene s
strani socialnih partnerjev. Zaustavljenih je bilo več zakonodajnih pobud, vključno s tistimi, ki so jih
podprli tako delodajalci kot sindikati (npr. predlogi v zvezi s karcinogenimi in mutagenimi snovmi ter
frizerski dogovor).
Kongres zato pozdravlja mnenje tristranskega Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu,
sporočeno in soglasno sprejeto 24. septembra 2015 s strani predstavnikov vlad, delodajalskih in
sindikalnih organizacij iz 28 držav članic EU.
Podpiramo ugotovitev Odbora, da »ni potrebe po popolni prenovi sistema direktiv na področju varnosti
in zdravja pri delu. Ohraniti je potrebno dosedanjo strukturo, sestavljeno iz okvirne direktive in
individualnih direktiv.«
Kongres poziva Evropsko komisijo, naj spoštuje mnenje Svetovalnega odbora in:
 preneha z neskončnimi pregledi, ponovnimi pregledi in razpravami o krčenju zakonodaje na
področju varnosti in zdravja pri delu pod pretvezo »izboljševanja predpisov«;
 opredeli ambiciozno strategijo EU in dejavnosti za izboljšanje vedno slabših delovnih razmer v
Evropi s soočanjem s porastom psihosocialnih tveganj, z velikim številom mišično-kostnih
obolenj ter s prepoznavanjem neopaženih poklicnih bolezni. Posebna pozornost naj bo
namenjena položaju žensk in moških, ki delajo na podlagi nestalnih pogodb o delu, ter utrditvi
vloge delavskih zaupnikov za varnost in zdravje pri delu;
 poskrbi, da se bo zakonodaja na področju varnosti in zdravja pri delu izvajala enako za vse
delavce ne glede na velikost podjetja;
 sprejme primerne urejevalne ukrepe za odpravljanje v Evropi rakov, povezanih z delom, ter naj
za njihovo izkoreninjenje po vsem svetu sodeluje z mednarodnimi institucijami. Najprej pa je
potrebno zaostriti evropske mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti za petdeset najbolj
rakotvornih in mutagenih snovi na delovnem mestu ter na najvišjo evropsko raven poenotiti vse
druge obstoječe nacionalne standarde.
Kongres ETUC/EKS
___________________________________________________________________
Prevod iz angleške verzije resolucije: Lučka Böhm, izvršna sekretarka ZSSS

