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Prefaþa

Îmbunãtãþirea sãnãtãþii ºi securitãþii muncii este una din cele mai mari
provocãri înfruntate de miºcarea sindicatelor europene. Necesitatea

de a proteja sãnãtatea ºi siguranþa muncitorilor dincolo de graniþe
creºte rapid o datã cu comerþul internaþional, globarizarea ºi mãrirea
Uniunii Europene, care a adãugat 10 noi state membre în mai 2004.
Toate acestea subliniazã importanþa cooperãri sindicatelor dincolo
de graniþe pentru a planifica o strategie comunã pentru U.E.

Procesul de completare al pieþei unice a arãtat clar cã cooperarea euro-
peanã are de asemenea nevoie de a include reguli care protejeazã
muncitorii ºi publicul. Aºadar, Tratatul afirmã cã piaþa unicã trebuie
sã aibã ºi o politicã socialã. Dimensiunea socialã trebuie sã includã
atât politici pentru piaþa muncii cât ºi politici sociale. Sãnãtatea ºi
securitatea la locul de muncã ºi egalitatea sexelor au fost printre
primele arii pe care UE a decis sã le armonizeze, alãturi de alte arii
precum slujbele, educaþia, informarea ºi consultarea muncitorilor ºi
alte drepturi ale muncitorilor, ce au urmat mai târziu.

Pas cu pas, diferitele revizuirii ale Tratatului UE (Actul Singular în
1989, Maastricht în 1992 ºi Amsterdam în 1997) au incorporat
majoritatea ariilor din piata muncii. UE a jurat sã dezvolte o politica
socialã comunã.

Iniþiativele de a preveni abandonul social au jucat, de asemenea, un
rol important în dezvoltarea regulilor UE asupra sãnãtãþii ºi securitãþii
muncii de-a lungul ultimilor 20 de ani. Obiectivul a fost evitarea
slãbirii legilor sãnãtãþii ºi securitãþii ale statelor membre individuale
în timp ce UE armonizeazã crescãtor politicile sale asupra sãnãtãþii
ºi securitãþii muncii. Un alt obiectiv a fost ca statele membre sã se
angajeze sã ajute dezvoltarea unui set de principii care vor da munci-
torilor în toate statele membre UE avantajul aceloraºi câºtiguri în
privinþa sãnãtãþii ºi securitãþii muncii.

Reglementarea este soluþia pentru a evita ca companiile sã abuzeze de
forþele lor de muncã prin mutarea producþiei în zone unde protejarea
sãnãtãþii ºi securitãþii este cea mai slabã. Rolul ºi influenþa miºcãrii
sindicaliste este crucial sunt cruciale în acordarea muncitorilor unui
cuvânt de spus pe toate nivelele la locul de muncã. Nici o altã
comunitate din lume nu a ajuns aºa departe în dezvoltarea unor reguli
ale sãnãtãþii ºi securitãþii muncii atât de legate ºi eficace.
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Unii politicieni ºi unele guverne din Europa urmãresc o foarte puternicã
dereglementare. Dereglementarea este adesea prezentatã ca o pro-
blemã neutrã ºi tehnicã, descrisã ca „o reglementare mai bunã“ sau
„o simplificare a reglementãrii“. Dar este o tendinþã cu foarte serioase
consecinþe, care subestimeazã importanþa cerinþelor (necesitãþilor)
preventive. Poate avea ca rezultat moartea, sau epuizarea muncito-
rilor. Noi cei din miºcarea sindicalistã credem cã mai multe înþelegeri
trebuie fãcute între angajaþi ºi angajatori, autoritãþile publice trebuie
sã accepte mai multe responsabilitãþi, ºi regulile de bazã ale egalitãþii
protecþiei de legislaþia comunã trebuie întãrite.

Sindicatele nu trebuie sã insiste numai asupra unor transpuneri coe-
rente ale directivelor Comunitãþii, dar sã ºi lucreze practiv pentru
a creea un favorabil echilibru al puterii de la un capãt la altul al acþiunii
la multe nivele. Acþiunea „la vârf“ în corpuri precum Comitetul
Consultativ din Luxembourg poate fi eficientã doar dacã este susþi-
nutã de o cooperare transnaþionalã sistematicã a sindicatelor la un
alt nivel. Ar fi greºit sã vedem Uniunea Europeanã ca o insulã ruptã
de realitãþile lumii. Cooperarea activã ºi solidaritatea între sindicatele
din diferite state sunt de asemenea esenþiale la scarã mondialã pentru
a elimina abandonul social.

Marc Sapir
Director al Departamentului Sãnãtãþii ºi Securitãþii,

ETUI-REHS
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Introducere

Acest ghid a fost conceput pentru reprezentanþii lucrãtorilor
responsabili cu problemele de sãnãtate ºi securitate a muncii

(SSM) la nivel naþional ºi european. Ea vizeazã mai bunã înþelegere
a contextelor, procedurilor ºi mijloacelor de influenþã, asupra politicii
de sãnãtate ºi securitate a muncii purtatã în cadrul Uniunii europene
(UE). Scopul sãu este acela de a permite lucrãtorilor sã ia parte mai
activ la dezbaterea asupra politicii sindicale europene. Este vital pentru
ei ca dezbaterile lor sã ajungã la acest nivel.

Ghidul îºi propune sã dea o vedere de ansamblu instituþiilor ºi proceselor
europene care elaboreazã politicile Uniunii în domeniul SSM. Pre-
cizeazã în special rolul jucat de sindicate în acest domeniu. El abordeazã
un numãr important de probleme ºi constituie în acest sens o lucrare
de referinþã. Conform centrelor sale de interes ºi nivelului cunoºtinþelor
sale, cititorul poate cautã sã exploreze structura ºi organizarea UE sau
cãile împrumutate de sindicate pentru a-ºi exercita influenþa, sau mai
mult poate cãuta exemple naþionale specifice, în special în ceea ce
priveºte aplicarea legislaþiei.

Legislaþiile europene în SSM sunt cuprinse în Tratatul Uniunii ºi
directivele care decurg din acesta. Directivele sunt completate de norme
tehnice, recomandãri, comunicãri, documente de orientare, etc. Ghidul
se concentreazã pe cele mai importante dintre aceste instrumente
precizând importanþa lor în reglementarea europeanã în SSM.

UE nu se mulþumeºte doar sã negocieze ºi sã adopte directive, ea
utilizeazã numeroase alte instrumente care contribuie la politica sa
de sãnãtate ºi securitate. Este important sã se pãstreze concepþia cã
informaþiile privitoare la politica socialã care vin de la Comisia euro-
peanã pot avea aceeaºi importanþã ca propunerile de noi directive,
cãci aceste informaþii sunt pentru þãrile membre ºi pentru cetãþenii
lor, o invitaþie de a participa la dezbaterea social europeanã. 

Miºcarea sindicalã se implicã într-un numãr important de proceduri
decizionale formale ale Uniunii. În domeniul SSM, aceastã implicare
ia urmãtoarele forme: o cooperarea tripartitã în cadrul Comitetului
Consultativ de la Luxembourg ºi a Consiliului de Administraþie al
Agenþiei de la Bilbao, un dialog social cu patronatele europene, în
sfârºit o cooperare cu membrii ºi comisiile Parlamentului european
precum ºi cu Comitetul economic ºi social european (CESE).
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Cooperarea cu Confederaþia europeanã a sindicatelor (CES) este în
mod deosebit importantã, având în vedere rolul semnificativ pe care-l
joacã în majoritatea activitãþilor UE menþionate în acest ghid.

Legãturile între sistemele politice ale diferitelor State membre ale Uniunii
dau acestor State numeroase ocazii de a contribui la dezvoltarea unei
reglementari europene în domeniul sãnãtãþii ºi securitãþii muncii. În
acelaºi timp, UE influenþeazã activitãþile naþionale în domeniul
sãnãtãþii ºi securitãþii adoptând noi directive care trebuie transpuse
în drept naþional.

Cititorul va gãsi în acest ghid numeroase date specifice din diverse þãri,
exemple, statistici, anchete ºi propuneri de informaþii mai detaliate,
precum ºi surse de informare complementare.

Acest ghid rezultã în urma unei cooperãri transnaþionale fructuoase.
Prima versiune a textului a fost discutat în timpul unui seminar privi-
tor al strategiile în sãnãtate ºi securitatea muncii, care s-a desfãºurat
în luna octombrie 2004 în Polonia, o întâlnire sindicalã istoricã care a
fost prima reuniune post-extindere, a tuturor Statelor membre, reuniune
ce a fost consacratã acestei teme. Suntem profound recunoscãtori
pentru toate punctele de vedere stimulante ºi îmbogãþitoare, pentru
îndrumãrile judicioase ºi exemplele concrete provenind de la þãrile
membre participante la aceastã reuniune. Toate acestea le-am inclus
în versiunea finalã a acestui manual pentru a obþine cel mai bun
produs al informaþiilor ºi capacitãþilor noastre.
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Sursele de informare ale Departamentului HESA*

Alte surse de informaþii pot fi utilizate pentru a aprofunda
problemele abordate în acest ghid. Activitatea de informare
a Departamentului HESA al ETUI-REHS (cunoscut mai
demult ca BTS) permite urmãrirea într-un mod sistematic a
situaþiei sãnãtãþii ºi securitãþii în Uniunea europeanã.
Se va face referire la urmãtoarele surse de informare:
• Site internet: http://hesa.etui-rehs.org 
• HESAmail, scisoarea de informare lunarã electronicã
bilingvã în englezã ºi francezã: http://hesa.etui-
rehs.org>Hesamail 
• HESA Newsletter: http://hesa.etui-rehs.org>Newsletter 
• Publicaþiile HESA: http://hesa.etui-rehs.org>Publications 
• Labour line, catalogul on-line al centrului de documentare
al ETUI-REHS, www.labourline.org
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Principalele abreviaþii utilizate în publicaþii

COR Comitetul Regiunilor
ECJ Curtea Europeanã de Justiþie
EESC Comitetul Economic ºi Social European
ETUC Confederaþia Europeanã a Sindicatelor
ETUI-REHS Institutul Sindical European pentru Cercetare,

Educaþie ºi Sãnãtate ºi Securitatea Muncii
EU (UE) Uniunea Europeanã
HESA Departamentul de Sãnãtate ºi Securitate al ETUI-REHS
ILO (OIM) Organizaþia Internaþionalã a Muncii
MEP Membru al Parlamentului European
MSD Afecþiuni scheleto-musculare
OSH (SSM) Sãnãtatea ºi Securitatea Muncii
REACH Înregistrarea, Evaluarea ºi Autorizarea Produselor Chimice
TUTB Biroul Tehnic Sindical European pentru Sãnãtatea

ºi Securitatea Muncii (predecesorul HESA)
UNICE Uniunea Industriaºilor din Comunitatea Europeanã

(confederaþie patronalã europeanã)
VHO Organizaþia Monidalã a Sãnãtãþii



Situaþia actualã a sãnãtãþii ºi securitãþii
muncii reflectatã în anchete ºi statistici.

Absenþa de date comparabile în domeniul sãnãtãþii ºi securitãþii
muncii la nivel european rãmân încã o problemã pentru care nu s-a
gãsit soluþii. De fapt, singurele studii globale care acoperã 28 de state
europene sunt ultimele anchete europene privind condiþiile de muncã
pe care le-a fãcut fundaþia de la Dublin1 bazate pe un eºantion re-
prezentativ de lucrãtori ºi realizate prin discuþii directe2. Alte informa-
þii statistice sunt furnizate de EUROSTAR3 care publicã statisticile
europene privind accidentele de muncã ºi bolile profesionale. Conclu-
ziile activitãþii realizate prin aceste douã agenþii europene sunt rezumate
în continuare pentru a da o idee generalã privind contestul ºi evoluþia.
Cu toate cã unele rezultate sunt încurajante în special în ce priveºte
accidentele problemele de sãnãtate rãmân un factor de îngrijorare
la nivelul populaþiei active (apte de muncã) din Europa. Ancheta din
2000 a fundaþiei de la Dublin a prezentat o vedere de ansamblu a
condiþiilor de muncã din Uniunea Europeanã. De asemenea, a clarificat
transformãrile majore suferite de locurile de muncã. Expunerea la
riscuri psihice la locul de muncã, intensificarea ritmului de muncã
ºi flexibilitatea condiþiilor de angajare reprezintã cauza primordialã
a problemelor de sãnãtate a lucrãtorilor din Uniunea Europeanã. În
anul 2000 populaþia activã din Uniune numãrã 159 milioane de
persoane din care 83% erau salariaþi ºi 17% lucrãtori independenþi.
În total 21.600 de lucrãtori salariaþi ºi independenþi repartizaþi în toate
statele membre au fost interogaþi în ce priveºte condiþiile de muncã.
Ancheta ne aratã cã n-a existat nici o evoluþie pozitivã semnificativã
în ce priveºte factorii de risc sau condiþiile de muncã într-o perioadã
de 10 ani de la prima anchetã privind condiþiile de muncã (1990).

În 2001 fundaþia de la Dublin a realizat o anchetã identicã în 12 þãri
ce urmau sã intre în Uniunea Europeanã: Bulgaria, Cipru, Estonia,
Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Republica Cehã, România,
Slovacia ºi Slovenia. Ancheta a fost extinsã ºi la Turcia în 2002. Ea
trebuia sã permitã stabilirea de comparaþii între cele douã grupuri
de þãri.
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1 A se vedea:
www.eurofound.ie. 

2 15 state membre ale UE în
2000, 13 noi þãri în curs de
aderare ºi þãri candidate în
2001-2002

3 A se vedea:
http://europa.eu.int/comm/
eurostat. 

1. Uniunea Europeanã
Cum funcþioneazã politica sa
de sãnãtate ºi securitate



Principalele concluzii ale anchetei
din 2000
• Probleme de sãnãtate ºi securitate, cele mai
rãspândite sunt:
- durerile de spate (menþionate de 33% dintre
lucrãtori);
- stresul (28%);
- durerile musculare (coate ºi umeri) (23%);
- obosealã generalã (23%).

• Existã o legãturã directã între problemele de
sãnãtate ºi condiþiile proaste de muncã, în special
în cazurile ritmului de muncã ridicat ºi a muncii
repetitive.

• Lucrãtorii sunt expuºi la un mediu psihic agresiv
(zgomot, vibraþii, produse periculoase, cãldurã
excesivã, frig) ºi la poziþii de lucru penibile (ridicarea
ºi purtarea manualã de sarcini cu mare greutate).

• Munca se intensificã: mai mult de jumãtate
dintre lucrãtori trebuie sã se încadreze într-o
cadenþã de lucru ridicatã sau sã respecte termene
riguroase în timp de cel puþin un sfert din timpul
lor de lucru.

• Autonomia în cadrul procesului de muncã nu a
crescut de o manierã semnificativã. O treime
dintre lucrãtori declarã cã au foarte foarte puþin,
sau deloc, control (decizie) privind munca lor în
timp ce numai 3 lucrãtori din 5 pot fixa singuri
data concediului.

• Natura muncii a evoluat: este din ce în ce mai
mult influenþatã de exigenþa clientului.

• Numãrul de persoane care lucreazã pe compu-
tere a crescut: de la 39% în 1995 a ajuns la 41%
în anul 2000.

• Flexibilitatea se aplicã în toate domeniile: timp
de lucru (orare atipice ºi muncã cu timp parþial),
organizarea muncii (polivalenþã, lucru în echipã etc.),
statutul angajatului (18% dintre angajaþi lucreazã
în baza unor contracte pe duratã delimitatã).

• Lucrãtorii temporari sunt totdeauna expuºi la
factori de risc mai ridicat decât lucrãtorii perma-
nenþi.

• Segregarea ºi discriminarea pe criterii sexuale
rãmâne importantã.

• Violenþa, hãrþuiala ºi intimidarea sunt probleme
foarte grave. Între 4 ºi 15 % dintre lucrãtori din
diferite þãri au semnalat cã au fost victima inti-
midãrii.

Principale concluzii ale anchetei
dîn 2001.
• În raport cu statele membre ale Uniunii Euro-
pene, proporþia angajaþilor în agriculturã este mai
ridicatã ºi mai scãzutã în servicii.

• Proporþia lucrãtorilor independenþi este mai
ridicatã în þãrile candidate (22 % faþã de 17% în
Uniunea Europeanã). Oricum se observã o mare
varietate în ce priveºte statutul profesional.

• Proporþia lucrãtorilor care ocupã locuri de muncã
înalt calificate este mai scãzutã: 31% faþã de 35%
în UE.

• Segregarea sexualã în muncã este mai puþin
rãspânditã în þãrile candidate ºi, totodatã, pro-
porþia femeilor prezente pe piaþa forþei de muncã
este mai importantã: 46 % faþã 42 % în UE.

• Expunerea la factori de risc psihici, cum sunt
zgomotul, vibraþiile ºi poziþiile penibile, este mai
importantã.

• Munca este mai puþin orientatã cãtre clienþi ºi
mai puþin dependentã de instrumentele informa-
tice.

• Organizarea muncii este mai puþin descentrali-
zatã ºi mai erarhizatã.

• Numãrul lucrãtorilor, din þãrile candidate, care
beneficiazã de formare profesionalã, este mai mic
ºi, totodatã, locurile lor de muncã nu le oferã
ºanse de perfecþionare.

• Ajutorul reciproc între lucrãtori la locul de muncã
este mai prezent în þãrile candidate. De asemenea,
sarcinile de muncã sunt mai mari ºi autonomia
este mai scãzutã. 

• Programul de lucru (orarul) este mai puþin propi-
ce vieþii sociale; locurile de muncã de noapte sunt
mai multe. Orarul tinde sã fie mai puþin diferenþiat
în funcþie de sex. Munca cu timp parþial la femei
este mai puþin frecventã.

• Este mult mai echilibratã, între sexe, repartiþia
sarcinilor domestice (neplãtite) suplimentare sarci-
nilor de muncã chiar dacã acest fapt este departe
de o repartiþie echitabiliã între sexe.

• Lucrãtorii din þãrile candidate care considerã cã
munca lor le pune în pericol sãnãtatea ºi securita-
tea sunt mai numeroºi (40 % contra 27 % în UE).

• Probleme de sãnãtate de origine profesionalã
sunt mult mai numeroase, în special la cazuri de
obosealã generalã ºi afecþiuni scheleto-musculare.
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Raportul 2004 al Comisiei, referitor la aplicarea Directivelor în dome-
niul sãnãtãþii ºi securitãþii muncii4, citeazã estimãri realizate în baza
datelor EUROSTAT pentru anul 2000. Acest raport aratã cã, pentru
100 mii lucrãtori, numãrul accidentelor care au prilejuit o incapacitate
de muncã de mai mult de 3 zile, a evoluat de la 4539 în 1994 la 4016
în 2000. Reculul acestui indicator aratã o ameliorare netã în materie
de sãnãtate ºi securitate la locul de muncã pe parcursul acestei perioa-
de. Cu toate acestea, în cifre absolute în jur de 5200 lucrãtori în fiecare
an mor în accidente de muncã. Numãrul mediu de accidente de muncã
pe an este de 4,8 milioane din care mai mult de douã treimi genereazã
o incapacitate de muncã mai mult de 3 zile. Pe ansamblul, victimelor
unui accident de muncã, aproape 14 % dintre ele suferã un al doilea
accident, sau mai mult, pe parcursul unui an.

În anul 2000 au fost în total 158 milioane zile de muncã care au fost
pierdute, aproape 20 de zile pe accident. Faptul cã aproximativ 7%
din victimele unui accident nu pot relua acelaºi loc de muncã pe care
l-au avut ºi cã 4% trebuie sã-ºi reducã timpul de muncã sau sunt
loviþi de incapacitate permanentã reprezintã o ameninþare serioasã
pentru concretizarea obiectivului de angajare deplinã fixat prin Strategia
Lisabona. Aproape 300 mii lucrãtori suferã în fiecare an de invalidi-
tate permanentã de diferite grade în urma unui accident de muncã
sau a unei îmbolnãviri profesionale ºi 15 mii sunt definitiv excluºi de
pe piaþa forþei de muncã. În jur de 350 mii de lucrãtori sunt constrânºi
sã-ºi schimbe locul de muncã din cauza unui accident. Costul total
al acestui fenomen pentru economie variazã în funcþie de exprimãri
între 3,6 ºi 3,8% din PNB. Preþul plãtit pentru aceastã lipsã a unei
protecþii adecvate a lucrãtorilor este deci ridicat. Pe de altã parte, am
estimat cã diminuarea numãrului de accidente de la intrarea în vigoare
a legislaþiei comunitare a permis evitarea pierderii a 25 milioane de
zile de muncã.

Analiza informaþiilor disponibile permite organizaþiilor sindicale sã-ºi
programeze acþiunilor lor viitoare. Totodatã, pentru a-ºi îmbunãtãþi
cunoºtinþele despre situaþia existentã ar fi util ca aceste informaþii sã
fie completate cu investigaþii pe teren în domeniul sãnãtãþii ºi securi-
tãþii la locul de muncã. Aceste anchete locale trebuie sã integreze ºi date
privind consultarea ºi participarea lucrãtorilor ºi privind procedurile
care le permit reprezentanþilor lor sã-ºi exercite drepturile legale.

Instituþiile, organismele ºi actorii.
Mai multe instituþii, agenþii ºi organisme europene au o influenþã directã
privind politica ºi legislaþia5 europeanã în materie de sãnãtate ºi
securitate a muncii. Misiunea principalã a acestor instanþe este de a
menþine un nivel ridicat al sãnãtãþii ºi securitãþii muncii în toatã Uniunea.
Organizaþiile sindicale aºteaptã de la aceste instanþe o susþinere deplinã
privind dialogul social ºi cooperarea tripartitã atât la nivel european
cât ºi la nivel naþional. Ameliorarea sãnãtãþii ºi securitãþii muncii trece
obligatoriu prin dezbaterea între partenerii sociali ºi guvern. Aceste
dezbateri se impun ca parte a unui proces democratic, dacã dorim
într-adevãr ca politicile de promovare, de informare sau de cercetare
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4 Comisia Comunitãþii Europene,
COM (2004) 62 final,
comunicarea Comisiei cãtre
Parlamentul European,
Consiliului, Comitetului Economic
ºi Social European ºi Comitetului
Regiunilor referitor la punerea în
practicã a
dispoziþiilor Directivelor privind
sãnãtatea ºi securitatea muncii
nr.89/391 (Directiva cadru),
89/654 (Locul de muncã),
89/655 (Echipamentele de
lucru), 89/656 (Echipamentele
de protecþie individualã),
90/269 (Manipularea manualã
a sarcinilor) ºi 90/270 (Echipa-
mentele cu videoterminale)
Bruxelles, 5 februarie 2004.

5 A se vedea:
www.europa.eu.int/eur-lex, un
motor de cãutare pentru toate
instrumentele juridice care au
fost adoptate. În acelaºi timp dã
acces la textul directivelor
particulare ºi permite gãsirea
numãrului ºi anului directivei.



Organele specifice ale UE în domeniul sãnãtãþii
ºi securitãþii muncii

Aceastã parte prezintã 3 organe principale ale UE competente în materie
de sãnãtate ºi securitatea muncii, în speþã Comitetul consultativ
pentru securitate ºi sãnãtate la locul de muncã, al cãrui sediu este la
Luxemburg, Agenþia europeanã pentru sãnãtate ºi securitate a muncii,
stabilitã la Bilbao ºi Fundaþia europeanã pentru ameliorarea condiþiilor
de viaþã ºi de muncã stabilitã la Dublin, numite pe scurt Comitetul
consultativ, Agenþia de la Bilbao ºi respectiv Fundaþia de la Dublin.

în domeniul sãnãtãþii ºi securitãþii la locul de muncã, sã fie elaborate
ºi puse în aplicare. În momentul de faþã, lucrurile nu stau întotdeauna
aºa. Este inexplicabil faptul cã unele planuri de acþiune nu au obiective
ferme sau termeni ºi unele pãrþi a legislaþiei europene în domeniu
nu sunt suficient de specifice.

Instituþiile generale ale Uniunii Europene
Uniunea Europeanã a fost instauratã, mai întâi de toate, în scopul de
a crea o zonã fãrã conflicte ºi, de asemenea, de a crea o piaþã comunã.
Mai târziu, ca un proiect în dezvoltare ºi în urma solicitãrilor crescînde
ale sindicatelor, o dimensiune socialã mai puternicã, legatã de aspectele
locului de muncã a devenit o parte integralã a politicilor europene.
Aceastã þintã a fost inclusã în Tratatul European care este privit ca
principalul instrument al legislaþiei europene primare. Legislaþia euro-
peanã primarã precizeazã în egalã mãsurã, structurile domeniile de
competenþã ºi procedurile de decizie în istituþiile europene. Acestea
sunt tratatele care conferã instituþiilor puterea de a adopta reglementã-
rile derivate sub formã de regulamente, directive, recomandãri ºi avize.
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Comisia Europeanã (http://europa.eu.int) încura-
jeazã integrarea, este organul executiv al UE ºi are
monopolul iniþiativei legislative.

Parlamentul European (www.europarl.eu.int): organ
democratic ales prin sufragiul direct, Parlamentul
European are dreptul sã participe la elaborarea ºi
la votarea legislaþiei UE

Consiliul Uniunii Europene (http://ue.eu.int) sau
Consiliul de Miniºtri joacã un rol fundamental în
procesul legislativ ºi fixeazã prioritãþile politice UE.
Reprezintã guvernele statelor membre. 

Consiliul European sau Summit-ul European este
principalul organ politic al UE, este compus din ºefii
de stat ºi de guvern al statelor membre.

Comitetul Economic ºi Social (www.esc.eu.int) este
un organ consultativ compus dintr-un mare numãr
de grupuri de interes cum sunt cele ale angajatorilor
ºi al lucrãtorilor.

Comitetul Regiunilor (www.ecor.eu.int) este un organ
consultativ care stabileºte legãturile cu reprezen-

tanþii la nivel local ºi regional ºi este implicat în
punerea în aplicare a politicilor UE.
Mediatorul European (www.euro-ombudsman.eu.int)
iniþiazã ºi desfãºoarã anchete în baza plângerilor
depuse de particulari sau de întreprinderi în ce pri-
veºte activitatea instituþiilor ºi organelor UE.
Curtea de Justiþie (http://curia.eu.int) are ca mi-
siune sã asigure respectul de drept în interpretarea
ºi aplicarea tratatelor europene precum ºi a dispozi-
þiilor date de instituþiile comunitare competente.
Curtea de Conturi (www.eca.eu.int) verificã dacã
cheltuielile UE sunt în acord cu regulile ºi regle-
mentãrile bugetare ºi daca fondurile sunt utilizate
în scopurile pentru care au fost destinate.
Banca Centralã Europeanã (www.ecb.int) defineºte
ºi pune în aplicare politica monetarã a comunitãþii.
Banca Europeanã de Investiþii (www.eib.org) acordã
împrumuturi pe termen lung pentru finanþarea pro-
iectelor de investiþii de capital favorizând dezvoltarea
economicã echilibratã ºi integrarea în Uniune.

Principalele instituþii europene



• Comitetul consultativ pentru securitate ºi sãnãtate
la locul de muncã – Luxemburg

Comitetul consultativ a fost instituit printr-o decizie a Consiliului din
1974.6 Eu ajutã Comisia în preparare, punerea în aplicare ºi evaluarea
tuturor iniþiativelor referitoare la securitatea ºi sãnãtatea la locul de
muncã în toate sectoarele de activitate, private sau publice.
Principalele activitãþi ale Comitetului sunt urmãtoarele:
• Realizeazã, în baza informaþiilor puse la dispoziþia se, schimburi de

vedere ºi de experienþã pe subiectele reglementãrilor existente sau
iniþiate (în curs de adoptare).

• Contribuie la elaborare unei maniere comune de abordare a proble-
melor care se pun în domeniul sãnãtãþii ºi securitãþii muncii ºi, de
asemenea, privind alegerea prioritãþilor comunitare ºi a mãsurilor
necesare pentru realizarea lor.

• Atrage atenþia Comisiei asupra domeniilor în care par a fi necesare
dobândirea de noi cunoºtinþe ºi, subsecvent, asupra pregãtirii ºi
mãsurilor de cercetare adecvate pentru fixarea acestor cunoºtinþe.

• Defineºte cadrul de programe ºi acþiuni comunitare:
• Criteriile ºi obiectivele în prevenirea accidentelor de muncã ºi a prin-

cipalelor probleme ºi ameninþãri asupra sãnãtãþii în întreprindere.
• Metodele care permit întreprinderilor ºi personalului acestora sã

evalueze ºi sã amelioreze nivelul de protecþie.
• Contribuie, alãturi de Agenþia de la Bilbao, la informarea

administraþiilor naþionale ºi a organizaþiilor sindicale ºi patronale
asupra acþiunilor comunitare, urmãrind sã faciliteze cooperarea între
aceºtia ºi sã încurejeze toate iniþiativele referitoare la schimburi
de experienþã ºi la stabilirea de coduri de bunã practicã.

• Emite un aviz în ce privesc proiectele de
iniþiative comunitare ce au un impact
asupra sãnãtãþii ºi securitãþii muncii.
• Emite un aviz asupra programului
anual ºi asupra programului de rotaþie la
patru ani al Agenþiei de la Bilbao.

Pentru a se achita corespunzãtor de aceste obligaþii Comitetul coope-
reazã, în principal prin schimb de informaþii, cu celelalte autoritãþi
competente, în materie de sãnãtate ºi securitate, cum sunt Comitetul
responsabililor superiori al Inspecþiei Muncii (SLIC) ºi Comitetul
ºtiinþific în materie de limite de expunere profesionalã la agenþi
chimici (OLs). 
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6 Decizia din 22 iulie 2003
(2003/C 218/01). Aceastã
decizie anuleazã deciziiile
anterioare referitoare la Comite,
în special deciziile 74/325/CEE
ºi 74/326/CEE.

Comitetul consultativ este consultat asupra unui mare numãr
de iniþiative ale Comisiei ºi, de fiecare datã, atunci când aceasta
propune o nouã directivã sau revizuirea uneia precedente.
De asemenea, Comitetul a fost invitat sã emitã un aviz re-
feritor la pregãtirea Directivei cadru privind sãnãtatea ºi securi-
tatea muncii (89/391/CE) ºi asupra directivelor ulterioare.

Scopul consultãrii

Comitetul consultativ din Luxemburg poate juca un
rol important deoarece el reuneºte reprezentanþii
guvernamentali, sindicali ºi patronali, care au o
experienþã directã în problemele de sãnãtate ºi
securitate a muncii în þãrile lor. El ar trebui sã
permitã identificarea mai uºoarã a domeniilor care
reclamã acþiuni comunitare ºi urmãrirea aplicãrii
politicilor comunitare din diferite þãri.
În umele cazuri, Comitetul consultativ din Luxemburg
a putut aduce contribuþii foarte utile, care au îmbu-
nãtãþit propunerile iniþiale elaborate de Comisia

europeanã. Este de ºtiut, de asemenea, cã acest
Comitet a redactat un ghid european pentru eva-
luarea riscurilor, care permite o înþelegere mai bunã
a scopului Directivei cadru. În alte cazuri aportul
Comitetului a fost limitat prin blocajul pãrþii patro-
nale din diferite state. Credibilitatea Comitetului de-
pinde, evident, de capacitatea sa de a aduce
îmbunãtãþiri reale propunerilor Comisiei ºi de voinþa
de a urmãri ºi evalua punerea în practicã a
politicilor comunitare de sãnãtate a muncii. 

Ce aºteaptã sindicatele de la Comitetul consultativ din Luxemburg.



Comitetul este compus din trei membri titulari pentru fiecare stat
membru: un reprezentant al guvernului, un reprezentant al organi-
zaþiilor sindicale ºi un reprezentant al organizaþiilor patrnale. Pentru
fiecare membru titular sunt numiþi doi membri supleanþi. Un
membru supleant nu asistã la reuniunile Comitetului decât în cazul
indisponibilitãþii membrului titular al cãrui supleant este. Membrii
titulari ºi membri supleanþi sunt numiþi de Consiliu. Atunci când

trimit lista de candidaþi cãtre Consiliu statele mem-
bre trebuie sã asigure în componziþia Comitetului
o reprezentare echitabilã a diferitelor sectoare eco-
nomice interesate ºi, totodatã, o reprezentare echili-
bratã între bãrbaþi ºi femei în cadrul populaþiei
active. Durata mandatului este de trei ani. Mandatul
este reînnoibil. Mandatul unui membru poate lua sfârºit
înainte de perioada de trei ani prin demisie sau prin
comunicarea statului membru care l-a delegat, comuni-
care care aratã cã mandatul acestuia a luat sfârºit.7

• Agenþia europeanã pentru sãnãtate ºi securitate
a muncii – Bilbao
Agenþia de la Bilbao este un organ european, cu structurã tripartitã,
instituit în 1994, printr-un regulament al Consiliului8 pentru a furniza
instanþelor comunitare statelor membre ºi tuturor celor interesaþi
informaþii tehnice, ºtiinþifice ºi economice utile în domeniul de interes
al sãnãtãþii ºi securitãþii muncii.9

Misiunile principale ale Agenþiei sunt: 
• Sã adune ºi sã difuzeze datele tehnice, ºtiinþifice ºi economice în

statele membre în scopul informãrii instanþelor comunitare a
guvernelor naþionale ºi a mediilor interesate. Scopul colectãrii ºi
difuzãrii acestor date este de a identifica prioritãþile naþionale ºi
programele existente ºi de a furniza datele necesare pentru fixarea
programelor ºi prioritãþilor comunitare.

• De a colecta informaþii privind cercetãrile în sãnãtatea ºi securi-
tatea muncii cât ºi în alte domenii de cercetare care comportã
aspecte legate de sãnãtatea ºi securitatea muncii ºi de a difuza
rezultatele.

• De a promova ºi susþine cooperarea ºi schimbul de informaþii ºi
experienþe între statele membre în ce priveºte sãnãtatea ºi securi-
tatea muncii ºi în ce priveºte programele de pregãtire specifice.

• De a organiza conferinþe, seminarii ºi schimburi de experþi din statele
membre în domeniul sãnãtãþii ºi securitãþii muncii.

• De a furniza statelor membre ºi instanþelor comunitare în domeniul
tehnic, ºtiinþific ºi economic informaþiile obiective necesare pentru
a formula ºi a pune în aplicare politicile corespunzãtoare ºi eficace
care urmãresc sã protejeze securitatea ºi sãnãtatea lucrãtorilor.

• De a furniza Comisiei informaþiile tehnice, ºtiinþifice ºi economice
pentru a o ajuta sã identifice, sã pregãteascã ºi sã evalueze legislaþia
ºi mãsurile existente pentru protecþia sãnãtãþii ºi securitãþii lucrãto-
rilor, luând în considerare impactul legislaþiei asupra întreprinde-
rilor ºi în particular asupra întreprinderilor mici ºi mijlocii.
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Comitetul consultativ formeazã Comitete ad-hoc,
cu sarcini specifice pentru a furniza, în scris, avize
privind iniþiativele care-i sunt trimise. Aceste avize
sunt rezultatul negocierilor dintre cele trei pãrþi din
Comitetele ad-hoc ºi sunt adoptate la o reuniune
ordinarã a Comitetului consultativ. Reuniunile ordi-
nare au loc în Luxemburg, la sediul Secretariatului
Comisiei, însãrcinat cu sãnãtatea ºi securitatea
muncii. Comisia decide asupra modului în care ia
în considerare avizul Comitetului.

7 A se vedea Anexa 1 –
Comitetul consultativ:
Regulament Interior

8 Regulamentul Consiliului (CE)
nr.2062/94 din 18 iulie 1994
de înfiinþare a unei agenþii
europene pentru securitate ºi
sãnãtatea muncii ºi
regulamentele Consiliului (CE)
nr.1643/95 ºi (CE)
nr.1654/2003 care modificã
Regulamentul Consiliului (CE)
nr.2062/94 din 18 iulie 1994

9 A se vedea Anexa 2 – Agenþia
de la Bilbao: Structurã ºi
proceduri

Comitete ad-hoc



• De a stabili o reþea de cooperare cu statele membre ºi de a le coordona,
luând în considerare agenþiile ºi organizaþiile naþionale comunitare
ºi internaþionale care furnizeazã acest tip de informaþii ºi servicii.

• De a colecta ºi a pune la dispoziþie date privind sãnãtatea ºi securi-
tatea muncii, provenind din, sau pentru, þãri terþe ºi organizaþii in-
ternaþionale cum sunt: Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii (OMS) ºi
Organizaþia Internaþionalã a Muncii (OIM).

• De a furniza informaþii tehnice, ºtiinþifice ºi economice asupra
metodelor ºi instrumentelor de punere în practicã a activitãþilor
preventive, cu atenþie specialã pentru problemele specifice între-
prinderilor mici ºi mijlocii.

• De a contribui la dezvoltarea programelor viitoare de acþiuni comuni-
tare, referitoare la promovarea sãnãtãþii ºi securitãþii muncii, fãrã
a prejudicia competenþele comisiei.

Structura Agenþiei Europene de SSM
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10 Starea sãnãtãþii ºi securitãþii
la locul de muncã în Europa

Agenþia de la Bilbao dispune de un buget important
consacrat, în principal, pentru difuzarea informaþiei. Pe
baza experienþei ultimilor ani, sindicatele considerã cã
activitatea de informare a Agenþiei ar putea fi considerabil
amelioratã, þinând cont de urmãtoarele criterii:
1. O parte importantã de informaþii este furnizatã de

punctele focale naþionale. O bunã funcþionare a
colaborãrii tripartite în aceste puncte focale este
crucialã pentru ca informaþiile sã fie complete ºi sã
nu subestimeze problemele. Punctele focale, în
cooperare cu sindicatele, trebuie sã joace un rol mai
activ în diseminarea informaþiei în rândul lucrãtorilor.
Observãm, câte odatã, reticenþa unei pãrþi a
organismelor guvernamentale de a pune la dispoziþie
informaþii privind problemele nerezolvate sau despre
lacunele sistemelor de prevenþie.

2. Informaþia ar trebui analizatã de o echipã de cerce-
tãtori care cunosc bine acest subiect. Publicaþiile
agenþiei sunt foarte spectaculoase în plan grafic, dar
conþinutul lor nu se ridicã la acelaºi nivel de calitate.
Unele publicaþii – cum sunt Fact sheets-urile (buleti-
nele informative) – sunt în general utile altele, însã,
sunt foarte sãrace în informaþii de substanþã (de

exemplu: raportul Agenþiei privind „The State of
Occupational Health and Safety în Europe“10).

3. Agenþia ar trebui sã-ºi evalueze cu regularitate
utilitatea realã a diferitelor publicaþii ºi a site-ul pro-
priu de internet, în aºa fel încât acestea sã poatã fi
ameliorate þinând cont de nevoile utilizatorilor.

4. Agenþia ar trebui sã verifice în ce mãsurã aduce,
ea însãºi, un ajutor real la rezolvarea problemelor
practice. Prea frecvent «bunele practici» descriu
situaþii reale (sau idealizate!?), situaþii care nu pot fi
reproduse în numeroasele locuri de muncã.

5. Agenþia ar trebui sã se focalizeze asupra misiunii
sale de a contribui la ameliorarea mediului de muncã
prin furnizarea de informaþii. În cursul acestor ultimi
ani, Agenþia s-a prezentat frecvent ca ºi când ar
urmãri, în aceeaºi mãsurã, obiectivul de a ameliora
productivitate, obiectiv care, în mod sigur, nu se
gãseºte în cadrul misiunii sale ºi care poate, câte
odatã, sã între chiar în contradicþie cu misiunea sau
primordialã. Trebuie sã revinã, în centrul preocupãrilor
Agenþiei, îndreptarea atenþia asupra situaþiei reale a
lucrãtorilor ºi a nevoilor lor, în termenii unor acþiuni
preventive.

Ce aºteaptã sindicatele de la Agenþia de la Bilbao
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Fundaþia este gestionatã de un Consiliu de administraþie care are în
structura sa reprezentanþi ai guvernelor precum ºi organizaþiilor
sindicale ºi patronale ale fiecsãrui Stat membru al Uniunii, ºi trei
reprezentanþi ai Comisiei. Acastã reprezentare a guvernelor ºi
partenerilor sociali reflectã natura tripartitã a lucrãrilor organizaþiei.
Consiliul de administraþie se reuneºte o datã pe an pentru a decide
strategia de cercetare, sã adopte programul de lucru ºi sã propunã un
buget provizoriu. Programele sunt rezultatul discuþiilor intense purtate

• Fundaþia europeanã pentru ameliorarea condiþiilor
de viaþã ºi de muncã – Dublin
Fundaþia este un organ european cu structurã tripartitã, înfiinþat de
Consiliu11 în 1975, pentru a planifica, a proiecta ºi a contribui la
îmbunãtãþirea condiþiilor de muncã ºi de viaþã. Fundaþia este una
dintre primele agenþii europene care au fost create pentru a face studii
ºi cercetãri în domeniile specifice ale politicii Uniunii Europene.
Fundaþia realizeazã proiecte de cercetare, furnizeazã date ºi analize,
alimentând ºi susþinând dezvoltarea politicii europene de sãnãtate
ºi securitate a muncii. Ea dispune de o reþea de experþi în toatã Europa
cãrora le încredinþeazã proiecte, ca acela de a evalua situaþiile naþionale
actuale, prepararea de studii de caz ºi de rapoarte naþionale sau desfã-
ºurarea de anchete. Pentru a realiza cercetãri, Fundaþia dispune de un
numãr de instrumente cheie, care sunt:
• Observatorul european pentru relaþii de muncã (EIRO)

(www.eiro.eurofound.eu.int) 
• Observatorul european privind condiþiile de muncã (EWCO),

care furnizeazã anchete referitoare la condiþiile de muncã
(www.eurofound.ie/ewco/index.htm)

• Ancheta asupra calitãþii vieþii în europa
(www.eurofound.ie/areas/qualityoflife/eqls.htm)

• Monitorul european privind restructurarea (ERM)
(www.emcc.eurofound.eu.int/erm) 

• Observatorul european privind schimbãrile (EMCC), o sursã
de informaþii aþintitã asupra diverselor aspecte ale schimbãrilor
socio-economice (www.emcc.eurofound.eu.int/).
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11 Regulamentul Consiliului (CEE)
nr.1365/75 din 26 mai 1975.

Fundaþia de la Dublin desfãºoarã înca de la crearea
sa o activitate unicã în urmãrirea ºi analiza condi-
þiilor de muncã. în mod particular, ancheta europeanã
privitoare la condiþiile de muncã furnizeazã un material
de referinþã indispensabil pentru politica comunitarã
privind sãnãtatea la locul de munca. Aceastã anchetã
va fi editatã în cea de a patra ediþie în 2005-2006.
Lucrul acesta va permite sã determine evoluþiile în
ultimii 15 ani ºi sã dispunã datele comparative între
diferitele State membre ale Uniunii. Aceastã anchetã
se va referi de acum înainte la 31 de þãri.
Debutând la 19 septembrie 2005, ancheta a permis
sã se realizeze mai mult de 23 000 de întreþineri
tete-a tete cu lucrãtorii din primele 15 þãri ale UE,
din cele 10 noi state membre, din cele 4 þãri pe
cale de aderare ºi din þãrile candidate (Bulgaria,
România, Croaþia ºi Turcia) precum ºi din Norvergia

ºi Elveþia. Chestionarul acoperã toate aspectele
condiþiilor de muncã, în special mediul fizic,
concepþia locului de muncã, orarele de lucru,
organizarea muncii ºi relaþiile sociale la locul de
muncã. Primele rezultate ale acestei noi anchete
europene privind condiþiile de muncã vor fi publicate
în 2006.
Organizaþiile sindicale considerã esenþialã continua-
rea acestei activitãþi ºi elaborarea analizelor secunda-
re detaliate pe baza datelor anchetei. Pe de altã parte,
articularea între condiþiile de viaþã ºi condiþiile de
muncã constituie un domeniu în care activitãþile
Fundaþiei de la Dublin pot fi utile. Acestea permit
abordarea în special a problemei activitãþii domesti-
ce ne-remunerate ºi legãturile sale cu egalitatea
bãrbaþi-femei precum ºi diferitele probleme legate
de timpul de lucru.

Ce aºteaptã sindicatele de la Fundaþia de la Dublin?



în cadrul grupelor ce formeazã Consiliul de administraþie, precum
ºi cu reprezentanþii instituþiilor Uniuniii europene. În aceste progra-
me, activitatea Fundaþiei este repartizatã în trei sectoare cheie: relaþiile
industriale, condiþiile de lucru ºi condiþiile de viaþã, la care tocmai
s-a alãturat ºi Observatorul european de schimbare (EMCC).

• SLIC12 (CIRIM)
Comitetul înalþilor responsabili de inspecþia muncii CIRIM (SLIC)13

regrupeazã înalþi responsabili de inspecþia muncii din diferitele þãri
ale Uniunii Europene. Rolul sãu este important în masura în care apli-
carea egalã a directivelor comunitare pentru toþi lucrãtorii europeni
depinde din plin de buna funcþionare a inspecþiei muncii. SLIC
organizeazã cu regularitate campanii comune în decursul cãrora
inspecþiile muncii iºi coordoneazã pe o perioadã determinatã acþiunea
pe o temã prioritarã; de exemplu ºantierele de construcþii. SLIC a
formulat de asemenea, principii comune pentru inspecþia muncii. În
cadrul SLIC, funcþionarea fiecãrei inspecþii a muncii dintr-o þarã
anume poate fi evaluatã de o echipã de inspectori de muncã dintr-o
altã þarã, în aºa fel încât sã se facã propuneri de ameliorare. În urmãtorii
ani, o mizã majorã pentru SLIC va fi aceea de a îmbunãtãþi cooperarea
între inspecþiile muncii în situaþii în care întreprinderea lucreazã pe
teritoriul unei alte þãri decât þara sa de origine. Doar cu titlu informa-
tiv, în martie 2005, SLIC a exprimat via sa neliniºte faþã de pericolele
ridicate de propunerea de directivã privind liberalizarea pieþei serviciilor
(directiva Bolkenstein).

• SCOEL14

Comitetul ºtiinþific privitor la limitele de expunere profesionalã la
agenþii chimici (SCOEL), a fost instituit pentru a ajuta Comisia, prin
avize ºtiinþifice sã susþinã propunerile de reglementare a limitelor de
expunere la substanþele chimice la locul de muncã, pe care le prezintã
în aplicarea directivelor relative la agenþii chimici ºi agenþii cancerigeni.
SCOEL examineazã informaþiile disponibile privitoare la proprietãþile
agenþilor chimici, printre care proprietãþile toxicologice, evalueazã
legatura între efectele agenþilor privind sãnãtatea ºi nivelul de expunere
profesionalã ºi, dacã e cazul, recomandã valorile limitã de expunere
profesionalã (VLE) care, conform SCOEL, vor proteja lucrãtorii de
riscurile chimice. Membrii SCOEL sunt selecþionaþi dintre candidaþii
numiþi de Statele membre. Toþi membrii SCOEL acþioneazã ca experþi
ºtiinþifici independenþi ºi nu ca reprezentanþi ai guvernului lor na-
þional. Printre ei figureazã experþi în chimie, toxicologie, epidemiolo-
gie, în medicina muncii ºi igiena industialã.
Dupã ce au evaluat toate datele disponibile, SCOEL propune, pentru
fiecare valoare limitã, o recomandare care ia forma unui rezumat succint.
Dupa ce acest document a fost adoptat, Comisia îl face public pentru
a permite tuturor pãrþilor interesate sa supunã comentarii ºtiinþifice
privitoare la limita «sanitarã» a valorii, precum ºi privind eventuale alte
date. Dupa o perioadã de circa 6 luni fixatã pentru prezentarea comenta-
riilor ºtiinþifice, Comitetul revede documentul în lumina comentariilor
primite ºi adoptã versiunea definitivã, care va fi apoi publicatã de
cãtre Comisie. Imediat ce serviciile Comisiei primesc recomandarea
finalã a Comitetului, sunt în masurã sã formuleze propuneri juridice
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12 Abreviere din limba englezã:
Senior Labour Inspectors
Committee

13 Vezi:
http://europa.eu.int/comm/em
ployment_social/health_safty/sli
c_en.thm. 

14 Scientific Committee on
Occupational Exposure Limits.
Vezi
http://europa.eu.int/comm/em
ployment_social/health_safty/sc
oel_en.thm



privitor la o anume VLE. SCOEL adreseazã recomandãri Comisiei
privind VLE «sanitare». O VLE de acest tip poate fi stabilitã în cazul
în care o examinare a ansamblului bazei de date ºtiinþifice duce la
concluzia cã este posibil sã se identifice o valoare de prag clarã sub
care expunerea la substanþa chimicã respectivã nu ar trebui sã
determine efecte nefaste.
Comisia europeanã utilizeazã avizele ºtiinþifice emise de SCOEL pentru
a elabora propuneri privitoare la limitele de expunere profesionalã.
Limitele bazate doar pe consideraþii ºtiinþifice sunt considerate ca
adaptãri la progresul tehnic ºi sunt incluse în directivele Comisiei în
cadrul directivei cu privire la agenþii chimici. Ele au o valoare indica-
tivã. Limitele care iau în consideraþie ºi factori de fezabilitate socio-
economici ºi tehnici sunt incluºi în directivele Consiliului fie cu titlul
de directiva privind agenþii chimici fie sub titlul de directivã asupra
agenþilor cancerigeni. Ele sunt constrângãtoare.
Este adevãrat cã determinarea valorilor limitã indicative ºi obligatorii
a înregistrat o întârziere considerabilã, în ciuda preþioaselor aporturi
ale SCOEL. Comisia a adoptat o listã iniþiala de 62 de valori limitã
de expunere indicativi în directiva sa din 8 iunie 200015. De aproape
3 ani, existã o a douã listã din care au fost eliminate diferite substanþe
care figurau iniþial. În final, în decembrie 2003, Statele membre
reprezentate la Comitetul de adaptare a progresului tehnic au aprobat
o listã care se refera la 34 de substanþe16. Chiar în ceea ce priveºte
aceastã ultimã listã, valoarea limitã indicativã propusã pentru monoxidul
de azot (NO), o substanþã care provoacã tulburãri respiratorii, a fost
contestatã de patronii din industria chimicã17 ºi minierã. Alte Direcþii
generale ale Comisiei au dat o mânã importantã de ajutor grupurilor
de presiuneale patronilor care doreau ca limitã de expunere sã fie fixatã
la 1 ppm (pãrþi pe million) de preferinþã 0,2 ppm. Dosarul complet
se gãseºte în prezent pe biroul Dlui Spidla, Comisarul însãrcinat cu
probleme sociale. Comisia ar fi acþionat împotriva procedurii dacã
lãsã industria chimicã sã opunã veto-ul sãu la valorile fixate de cãtre
experþii independenþi ºi competenþi din SCOEL.

Cum se exercitã o influenþã asupra
procedurilor de decizie ale UE

Regulile UE în domeniul sãnãtãþii ºi securitãþii muncii sunt concepute
urmând modalitãþi foarte diverse. Aceastã parte trateazã motivele care
justificã elaborarea de noi reguli, negocieri privind conþinutul acestor reguli
ºi a actorilor implicaþi în acestã procedurã. Cum este incitatã Comisia
sã stabileascã regulile care-i sunt propuse? Ce circuit trebuie sã urmeze
aceste reguli pânã la adoptarea lor finalã de cãtre Consiliu? Descierea pro-
cedurilor formale de bazã aºa cum figureazã mai jos vizeazã sã explice
diferitele mijloace de care dispun sindicatele pentru a exercita o influenþã.
Procedura de decizie formalã poate, doar ca titlu, sã dureze timp
îndelungat. Într-adevãr. Legislaþia comunitarã se aplicã unui numãr
important de pãrþi interesate într-o multitudine de þãri, ceea ce
conduce adesea la conflicte ºi dezacorduri înca de la elaborarea sa.
În absenþa soluþiei relativ satisfãcãtoare, noile reguli nu beneficiazã de
o largã susþinere de care au nevoie pentru a fi eficiente. În consecinþã,
anumiþi actori majori sunt susceptibili de a contracara punerea în apli-
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15 Directiva 2000/39/CE.JO L
142 din 16 IUNIE 2000, P.47.
Listele anterioare au fost
adoptate în 1991 ºi 1996 sub
titlul unei directive din 1980.
Unele substanþe figurând în
aceste liste anterioare au fost
incluse în lista limitelor de
expunere adoptate în 2000.

16 Unele substanþe figurând în
proiectul original au fost
eliminate, mai exact dioxidul de
azot, contar unul studiu ºi a unei
recomandãri SCOEL în acest
sens.

17 Cea mai vie criticã privind
propunerile SCOEL a fost
formulatã de întreprinderile de
fabricaþia a îngrãºãmintelor.



care a acestor reguli în loc sã adopte o atitudine proactivã asigurându-se
cã întreprinderile particulare se conformeazã regulilor.
Pentru a-ºi da ºanse mai bune în influenþarea procedurii, este important
sã se intervina înca din primele etape, cu condiþia de a cunoaºte actorii
formali cu care va trebui sã lucreze.

• Influenþarea iniþiativelor
Iniþiativa unei legislaþii nu este luatã decât dacã o problemã de sãnãtate
ºi securitatea muncii afectând un numãr mare de State membre suscitã
ingrijorãri grave. În afara problemelor strict sanitare, poate fi vorba
la fel de bine de o puternicã creºtere a cheltuielilor publice în sectorul so-
cial ºi al sãnãtãþii, în special legate de invaliditãþi, precum ºi de necesitatea
de a preveni invaliditãþile ce conduc la excluderea de pe piaþa muncii.
Începând cu cea de a doua jumãtate a anilor 90, instituþiile europene au
acordat o atenþie particularã cheltuielilor publice ºi penuriei de mânã
de lucru, considerând cã aceste douã probleme cereau reînnoirea
eforturilor în domeniul sãnãtãþii ºi securitãþii la locul de muncã. Astfel,
ele au determinat noi actori politici sã intervinã pentru a da greutate
initiativelor de prevenire. Comisia, Agenþia de la Bilbao ºi Fundaþia
de la Dublin publicã fiecare un volum important de analize ºi de materiale
de referinþa care aratã evoluþiile în SSM (sãnãtate ºi securitate la locul
de muncã) insistând pe necesitatea de a lua noi iniþiative. Agenþia ºi
Fundaþia au amândouã ca misiune sã furnizeze informaþii ºi date actorilor
care opereazã pe teren, care vor dispune astfel de o bazã mult mai solidã
pentru a impulsiona schimbãri în reglementarea europeanã vizatã. Oficiul
statistic al Comunitãþilor europene, Eurostat, furnizeazã de asemenea,
o documentare privitoare la sãnãtatea ºi securitatea la locul de muncã.

În cursul pregãtirii programelor lor de lucru, instituþiile UE invitã
în general ceilalþi actori ai SSM sã prezinte comentariile lor respective.
Aceste comentarii în mod normal trebuie transmise în scris într-un
interval de timp determinat. Ele fac prte integrantã dintr-un proces de
consultare. Comisia urmeazã acelaºi demers când elaboreazã comuni-
cãrile pe care le publicã pentru a semnala existenþa noilor iniþiative.
Se întâmplã de asemenea, sã invite un public numeros sã-ºi aducã con-
tribuþia, ca de exemplu în timpul elaborãrii Cãrþilor Verzi ale Comisiei.

Anumiþi actori europeni din sãnãtate ºi securitate la locul de muncã
sunt în contact strâns cu reprezentanþii, organizaþiile ºi instituþiile
din þãrile lor (vezi anexa 3). Sindicatele sunt din acest punct de vedere
organismele cele mai importante ºi cele mai usor de contactat. Un numãr
important de centrale sindicale participã la lucrãrile numeroaselor
comitete ale UE. Ele dispun uneori de un birou la Bruxelles specializat
în problemele europene, care asigurã în mare parte cooperarea cotidianã
cu diferitele institutii ale UE.
În Parlamentul european, reprezentanþii partidelor politice dispun
de secretariate dotate cu propriile echipe însarcinate cu pregãtirea
activitãþii comisiilor parlamentare. În mod general, eurodeputaþii
apreciazã în mod dosebit propunerile care alimenteazã acþiunea lor
politicã. În plus, numeroase grupuri de cetãþeni care sunt interesaþi
de problemele UE coopereaza cu ei ºi cu instituþiile europene.
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• Procedura de decizie formalã
Procedura de decizie formalã începe prin elaborarea ºi prezentarea unei
propuneri de cãtre Comisie. În procedura existentã actualmente, Comisia
este singurul actor oficial autorizat sã îndeplineascã aceste douã sarcini.
Cu toate acestea, celelalte pãrþi au calitatea de a solicita Comisia ºi de
a o incita sã prezinte o propunere.
Tratatul prevede în articolul 192 calitatea Parlamentului de a cere Comisiei
sã prezinte o propunere: «Parlamentul european poate, cu majoritatea
membrilor sãi, sã cearã Comisiei sã prezinte orice propunere corespunzã-
toare privitoare la problemele care îi par cã necesitã elaborarea unui
act comunitar pentru aplicarea prezentului tratat.» Aceastã calitate este
cunoscutã sub numele de drept de iniþiativã restrâns al Parlamentului.
Procedura de decizie urmatã în realitate depinde de baza juridicã (adicã
de dispoziþia tratatului) pe care se fondeazã iniþiativa vizatã.

• Procedura de codecizie
Tratatul de la Amsterdam precizeazã forma sub care instituþiile UE
sunt chemate sã coopereze când se iau decizii de noi iniþiative. În do-
meniul sãnãtãþii ºi securitãþii la locul de muncã, procedura numitã
de codecizie se aplicã conform articolului 251 al tratatului.

Procedura, sub o formã puþin modificatã, se prezintã dupã cum urmeazã:
Comisia prezintã propunerile Consiliului. Este dreptul de iniþiativã
al Comisiei. Rãmâne Consiliului sã hotãrascã poziþia sa dupã ce, în
prealabil, a invitat Parlamentul sã-ºi emitã opinia, avizul. Parlamentul
adreseazã Consiliului propriile sale amendamente. În caz de dezacord
asupra acestor amendamente, Consiliul adreseazã Parlamentului o
poziþie numitã poziþie comunã. La rândul sau Parlamentul poate supune
Consiliului într-o a doua lecturã amendamentele adiþionale la poziþia
comunã. Când Consiliul nu poate aproba ansamblul amendamentelor,
este convocat un comitet de conciliere. Acest comitet este format
din reprezentanþi ai Consiliului ºi Parlamentului. El se strãduie sã
punã la punct un proiect comun privitor la amendamente în vederea
aprobãrii sale de cãtre Consiliu ºi Parlament. 
Dacã urmeazã toate etapele procedurii, o propunere a Comisiei este
examinatã de trei ori de Parlament. Acesta poate sã aibã deci o mare
influenþã asupra conþinutului noilor iniþiative. În practicã, Consililul
ºi Parlamentul sunt puternic incitate sã ajungã la un acord.
În general, amendamentele Parlamentului la a doua lecturã trebuie, fie
sã reia amendamente adoptate în prima lecturã ºi neacceptate de cãtre
Consiliu, fie sã se refere la o nouã dispoziþie a poziþiei comune sau
substanþial diferitã de propunerea iniþiala a Comisiei, fie sã introducã
un compromis între poziþiile colegislatorilor. Prin urmare, Parlamentul
trebuie sã vegheze sã includã la maxim amendamentele sale la prima
lecturã. În acest stadiu, sigur ceilalþi actori din domeniul sãnãtãþii
ºi securitãþii la locul de muncã au posibilitatea de a influenþa mai
puternic lucrãrile Parlamentului. Tratatul de la Amsterdam a extins
influenþa procedurii de codecizie pentru ca ea sã se aplice la de trei
ori mai multe domenii decât cele prevãzute prin tratatul de la
Maastricht. În sensul acesta, tartatul de al Amsterdam a sporit puterile
Parlamentului.
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Procedura de codecizie 
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23. Procedura de conciliere
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Sãnãtatea ºi securitatea muncii nu înceteaza sã evolueze pe masurã ce
apar noi metode de lucru ºi de producþie. Punerea la punct a regulilor

fundamentale în domeniul sãnãtãþii ºi securitãþii nu impiedicã apariþia
de noi probleme în acest domeniu, în special de ordin psihosocial ºi ergo-
nomic. Elaborarea unor astfel de reguli este un proces neîntrerupt, nicio-
datã întrerupt, care determinã noi iniþiative ºi o urmãrire permanentã.

În decursul ultimilor ani, problema necesitãþii ºi aplicabilitãþii regulilor
europene în SSM a devenit din ce în ce mai evidentã. Este vorba mai
întâi de a evidenþia o nouã provocare, sã se cunoascã modul de a aduce
o susþinere noilor State membre, veghind ca acestea sã ia un start
corect pentru punerea în aplicare a directivelor UE. În sfârºit, regulile
europene pot constitui o bunã bazã care va permite acceptarea regulilor
internaþionale în organizaþii cum ar fi Organizaþia Interanþionalã a Muncii
(OIM), o agenþie a Naþiunilor Unite. Economia europeanã este de
asemenea, atinsã de mondializare ºi numeroase societãþi europene
aparþin în prezent de multinaþionale având activitãþi în întreaga lume.
Deciziile luate la nivelul direcþiilor naþionale sunt din ce în ce mai mult
condiþionate de situaþii ce apar în alte puncte ale lumii. Dumping-ul
social care poate suscita frãmântãri în sânul UE, este fãrã îndoialã
amplificat de delocalizarea producþiei cãtre þãrile lumii a treia. Prin
urmare este urgentã necesitatea de a consolida dimensiunea socialã
la scarã mondialã.

Instrumentele reglementare ale UE
în domeniul SSM

UE dispune de un numãr important de instrumente pentru a promova
sãnãtatea ºi securitatea la locul de muncã. Cele mai importante sunt:
1. legislaþia: directivele ºi regulamentele
2. controlul juridic
3. coordonarea deschisã
4. recomandãrile, avizele ºi rezoluþiile
5. programele de acþiune
6. acordurile colective
7. susþinerea financiarã pentru cercetare ºi dezvoltare
8. activitãþile de informare
9. punerea în practicã
10. campaniile

1. Legislaþia UE este fondatã pe dispoziþiile tratatului. Ea se prezintã
sub formã de directive ºi regulamente. Toate Statele membre sunt
obligate sã transpunã directivele în legislaþia naþionalã ºi sã le punã
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2. Fundamentele reglementarii UE
în domeniul Sãnãtãþii ºi Securitãþii
la locul de muncã



în practicã. Directivele sunt de obicei elaborate în cadrul unei
îndelungate proceduri decizionale ale cãror principali actori sunt
Comisia, Consiliul ºi Parlamentul.

2. Comisia exercitã un control juridic pentru a verifica faptul cã þãrile
aplicã legislaþia adoptatã. În principiu, directivele precizeazã faptul
cã Statele membre au obligaþia de a informa Comisia despre modul
în care directivele au fost transpuse în drept naþional.

3. Coordonarea deschisã este o metodã relativ recentã. Ea prevede
urmãtoarele: Consiliul fixeazã obiectivele ºi liniile directoare cãrora
Statele membre trebuie sã se conformeze în ceea ce priveºte anumite
politici specifice. Aceastã metodã este esenþial utilizatã în cadrul
politicii economice ºi a forþei de muncã din UE. Una din noþiunile
care extinde coordonarea deschisã este cea a liberei alegeri a metodei
de aplicat în domeniile neacoperite de armonizarea legislaþiilor.
În alþi termeni, fiecare Stat membru este în drept sã decida el însuºi
modul în care va respecta obiectivele ºi liniile directoare.
Summit-urile din 1998 de la Luxembourg ºi de la Lisabona din
anul 2000 au dat un nou elan acestei metode. Sindicatele criticã
aplicarea sa în SSM.

4. Consiliul ºi Comisia pot, dacã este cazul, sã adopte recomandãri
în domeniile în care respectarea liniilor directoare impune eforturi
suplimentare. Recomandãrile adoptate în domeniul SSM au fost
puþin numeroase ºi ineficiente.

5. În anumite domenii ale politicii comunitare, Comisia pregãteºte pro-
grame de acþiune care fixeazã misiuni prioritare pentru urmãtorii
ani. Aceste programe pot presupune proiecte legislative sub formã
de directive, programe de acþiune în domeniul SSM ºi propuneri
de acorduri colective. Un numãr important de activitãþi prevãzute
sunt recenzate în programele de acþiune administrate în cadrul
Comisiei de cãtre direcþia generalã de Forþã de muncã ºi Probleme
sociale. Al patrulea program de actiune a fost înlocuit cu o Comuni-
care redactatã de cãtre Comisie ºi având ca titlu «A se adapta la
schimbãrile de lucru ºi ale societãþii: o nouã strategie comunitarã
de sãnãtate ºi securitate 2002-2006». Comisia a figurat strategia sa
de sãnãtate ºi securitate printre activitãþile de aplicare a noii agende
sociale. Al cincilea program de acþiune pentru sãnãtate ºi securitate
(2007-2012) va fi examinat ºi adoptat în 2006.

6. Noua strategie europeanã în SSM cere organizaþiilor sindicale ºi
patronale de a se angaja mai puternic ºi de a incheia acorduri
privind problemele de sãnãtate ºi securitatea muncii, aceste acorduri
intervenind în cadrul dialogului social la nivel european aºa cum
este prevãzut la articolele 138 ºi 139 ale tratatului CE. Din acest punct
de vedere, Statele membre au tradiþii diferite. Au fost încheiate douã
acorduri: privitor la telemuncã (munca la distanþã) ºi privitor la stres.
Aceste acorduri au un caracter voluntar dar partenerii sociali se
angajeazã sã le aplice. CES (Confederaþia Europeanã a Sindicatelor)
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7. Pentru a lansa activitãþile de cercetare, dezvolatare ºi informare
în domeniile susceptibile sã susþinã politicile SSM, Uniunea euro-
peanã mobilizeazã resursele sale financiare, solicitã direcþiile sale
generale ºi coopereazã cu Fundaþia de la Dublin ºi Agenþia de la
Bilbao. Rezultatele cercetãrilor ºi informaþiilor asociate acestor
rezultate se fac publice. Ele pot fi consultate pe site-urile internet
ale instituþiilor.

8. UE poate face recurs la conferinþe, proiecte, rapoarte ºi alte mijloace
similare pentru a alimenta activitãþile de informare. Activitãþile
desfãºurate în cooperare cu diferite preºedinþii care se schimbã
prin rotaþie, se numãrã printre activitãþile cele mai importante.
Astfel, în primavara anului 2001, presedinþia suedezã a realizat o
serie de activitãþi în cadrul conferintei Work Life 2000. În sfârºit,
UE publica Cartile verzi. În aceste cãrþi verzi, UE se strãduie sã

a cerut ca aceste texte sã fie formulate într-o maniera mult mai con-
strângãtoare, adicã aceste acorduri colective sã fie obligatorii pentru
Statele membre. În sfârºit, cum o aratã experienþa dobânditã din
acordul privind telemunca (muncã la distanþã), anumiþi patroni esti-
meazã cã acordurile voluntare nu trebuie în mod necesar sa fie puse
în practicã. Aceastã problemã va trebui sa fie reglatã cu Uniunea
industriilor Comunitãþii europene (UNICE), Uniunea europeanã a
artizanatului ºi IMM (UEAPME) ºi Centrul european al întreprinde-
rilor cu participare publicã ºi întreprinderile de interes economic
general (CEEP). De altfel, CES nu acceptã sa participe la acorduri decât
dacã acestea angajeazã partenerii sociali sã le aplice în mod efectiv.
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Acordul privind telemunca a fost încheiat în luna iulie
2002. Acesta prevedea cã ar trebui sã fie transpus
în diferitele þãri într-un interval de trei ani. Dupã trei
ani, ce concluzii putem trage din diferitele transpuneri
naþionale?
Bilanþul este foarte contrastant funcþie de þarã. În
anumite þãri, au fost înregistrate progrese notabile.
Astfel, în Ungaria, organizaþiile patronale ºi sindicale
au ajuns la concluzia cã pentru a da un cadru omo-
gen negocierii colective, era util de a relua prevederile
cele mai importante ale acordului, în Codul muncii.
Guvernul a acceptat aceastã propunere ºi negocierile
la nivel de ramurã de activiate se desfãºoarã pe o bazã
comunã. Ele permit sã se evite repetarea simplã a
textului acordului ºi de a defini mãsurile concrete
adaptate în diferitele sectoare. De altfel, inserþia
dispoziþiilor celor mai importante în Codul muncii
permite sã se acopere ansamblul lucrãtorilor chiar ºi
când aceºtia nu dispun de contracte colective.
În Franþa, în Belgia ºi în Finlanda, au fost încheiate
contracte colective naþionale inter-sectoriale. Ele aco-
perã ansamblul lucrãtorilor. În cazul Belgiei, puterile
publice au fost determinate sã modifice legislaþia
existentã privind munca la domiciliu în aºa fel încât sã
þinã cont de anumite dispoziþii ale negocierii colective.
În Regatul Unit, nu existã nici o tradiþie de contract

colectiv intersectorial. Acordul va trebui deci sã fie
negociat de fiecare întreprindere. Pentru a evita un
proces prea lent ºi prea ilegal, organizaþiile sindicale
ºi patronale au elaborat în comun linii directoare care
precizeazã influenþa acordului faþã de regulile existente.
Guvernul a susþinut acastã iniþiativã publicând el însuºi
liniile directoare. În alte þãri, rezultatele negocierilor
nu au fost foarte bune. Astfel, în Austria, patronatul
s-a înverºunat sã refuze încheierea unui contract
colectiv. El reclamã simpla stabilire de linii directoare
neobligatorii. În Norvegia, situaþia este destul de
comparabilã. În Danemarca ºi în Germania, au avut
loc negocieri sectoriale dar se pare cã rezultatele n-
au fost tocmai bune. În Spania, tema telemuncii a fost
înscrisã pe ordinea de zi a negocierilor colective în
2003, 2004 ºi 2005, dar, urmare a acestor negocieri
nu a reieºit nimic concret.

Textul acordului poate fi consultat pe site-ul:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/
social_dialogue/docs/300_20020716_agreement_tel
ework_en.pdf.

Pentru mai multe informaþii consultaþi: S. Cauwaert,
W. Duvel, I. Schomann, Report on the implementation
of the ETUC/UNICE-UEAPME/CEEP Framework agree-
ment on Telework, Brussels, ETUI-REHS, 2005

Acordul european privind telemunca (munca la distanþã): rezultate foarte
diferite în funcþie de þãrã



suscite dezbateri pe un domeniu particular ºi pe reformele pe care le
considerã necesare. Cãrþile verzi sunt examinate în Statele membre
precum ºi la nivel european. Comisia culege propunerile ºi punctele
de vedere pe care le adunã într-o Carte albã expunând iniþiativele
legislative care ar putea fi luate. Cu titlu de exemplu, cartea verde
privitor la responsabilitatea socialã a întreprinderilor va fi în masurã
sã influenþeze politica europeanã a SSM. Comunicãrile constituie
unul dintre instrumentele majore de informare de care dispune
Comisia. Ele sunt utilizate de catre Comisie pentru a indica, în special
Consiliului ºi Parlamentului, modul în care ea preconizeazã viitoarele
iniþiative într-un domeniu specific. Ele nu sunt constrângãtoare din
punct de vedere juridic. Ele vizeazã, înainte de toate, sã furnizeze o
bazã care sã permitã sã instaureze o dezbatere ºi un dialog cu Statele
membre ºi instituþiile europene. Este foarte des întâlnit ca þãrile sã
organizeze consultãri privitor la aceste comunicãri adresându-se
diferiþilor actori, inclusiv sindicatelor. Pe de o parte, comunicãrile
au drept scop de a sonda punctul de vedere al guvernelor. Pe de altã
parte, ele fac cunoscute ideile Comisiei privitor la o politicã anume
precum ºi reflexiile fãcute de actorii europeni privitor la propunerile
Comisiei, ceea ce poate fi de un mare folos în timpul negocierilor
importante.

9. Punerea în practicã de cãtre Statele membre a legislaþiei europene
în SSM face obiectul unei atenþii importante. În mod deosebit,
miºcarea sindicalã europeanã a observat cã Statele membre urmau
cãi foarte diferite pentru a îndeplini aceastã sarcinã. S-a concluzionat
cã trebuie sã existe o mai bunã cooperare europeanã pentru a consoli-
da aplicarea legislaþiei în diferitele þãri. CHRIT procedeazã în mod
regulat la schimburi de experienþã privind sistemele naþionale de
inspecþia muncii. A fost evaluat controlul sãnãtãþii ºi securitãþii
efectuate în fiecare þarã. În acest sens, miºcarea sindicalã europeanã
reclamã o mai mare transparenþã. Cere fixarea unui cadru european
minim pentru activitãþile de inspecþia muncii.

10. Sãptãmâna europeanã anualã pentru securitate ºi sãnãtate la locul
de muncã, care are loc în octombrie, este o campanie de informare
consacratã unei teme generale. În anul 2000 ºi 2001, temele gãsite
corespundeau problemelor ergonomice. Ele au permis de a trata
munca monotonã ºi repetitivã ºi prevenirea accidentelor de muncã.
Sãptãmâna europeanã a gãsit necesar sã trateze stresul în 2002,
substanþele periculoase în 2003. industria construcþiilor în 2004,
zgomotul în 2005 ºi tinerii lucrãtori în 2006. Aceste iniþiative sunt
coordonate de Agenþia de la Bilbao. Ea administreazã de asemenea,
repartizarea fondurilor pe care Comisia le atribuie atât activitãþilor
desfãºurate la scarã europeanã cât ºi celor prevãzute de fiecare þarã
în legãturã cu Sãptãmâna Europeanã.

Rolul preºedinþiei
Pentru a dinamiza dezvoltarea UE, fiecare þarã chematã sã asigure
preºedinþia, determinã prioritãþile sale în cadrul lucrãtorilor pregãtitori.
Este vorba de o preºedinþie asiguratã rând pe rând, Statele succedându-se
la fiecare ºase luni. Cu acest scop, pune în aplicare procese de consultare
ºi dialog cu partenerii sociali ºi cu diferiþi alþi actori.
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Înca din 1996, Suedia antama lucrãri pregãtitoare privind santatea ºi
securitatea la locul de muncã, un subiect pe care aºtepta sã-l trateze
în cursul preºedinþiei sale, care debutase în primavara 2001. Un anumit
numãr de grupe de lucru au planificat ºi au organizat vreo 50 de confe-
rinþe ºi seminarii plasate sub tema Work Life 2000. În timpul conferinþei
de închidere care s-a desfãºurat la începutul preºedinþiei, participanþii
s-au forþat sã fixeze prioritãþi pentru a ameliora condiþiile de muncã.

Numeroase activitãþi realizate în cursul unei preºedinþii au fost în general
planificate cu mult timp înainte. Se înþelege deci cã poziþia politicã a
preºedinþiei este un factor important pentru a se înregistra progrese
în adoptarea directivelor ºi pentru a defini nivelul compromisurilor
între State. În anumite cazuri, preºedinþiile insistã pe vitezã în detrimentul
calitãþii. În altele, ele se preocupã de ambele aspecte. Însã în alte cazuri,
ele lasã propunerile la punctul mort. De exemplu, ultima revizie a
directivei privind lucrul cu azbest a fost terminatã sub preºedinþia
Danemarcei. Guvernul danez a accelerat lucrãrile dar a propus un compro-
mis final care, pe anumite puncte, se situa sub protecþia garantatã lucrã-
torilor danezi ºi regulile definite de OIM. Directiva privind regularizarea
muncii interimare, însa, a fost practic înmormântatã de preºedinþia
britanicã în al doilea semestru 2005 ºi preºedintele Comisiei, domnul
Barosso pare sã fi decis abandonarea oricãrei idei de armonizare a
regulilor într-un domeniu în care o concurenþã sãlbaticã poate provoca
moartea a numeroºi lucrãtori în fiecare an.

Legislaþia comunitarã
Legislaþia comunitarã privind sãnãtatea la locul de muncã presupune
doi versanþi principali. Unul relevã legislaþia socialã, adicã ansamblul
instrumentelor comunitare care se referã la relaþiile de muncã. Celãlalt
relevã libera circulaþie a mãrfurilor. Alte politici comunitare, care nu
sunt abordate în aceasta broºurã, au de asemenea un impact asupra
sãnãtãþii la locul de muncã18.
Legislaþia socialã comunitarã a cunoscut debuturi lente ºi dificile.
În domeniul sãnãtãþii la locul de muncã, primul program specific
dateazã din 1977 ºi prima directivã importantã dateazã din 1980 (prima
directivã-cadru cu privire la riscurile chimice, fizice ºi biologice).
Baza actualei legislaþii a fost introdusã în Tratat în 1986, cu Actul unic
european. Articolul 118A prevede adoptarea directivelor cu majoritate
calificatã pentru armonizarea regulilor privind mediul de lucru. Aceste
directive contin prescripþii minime. Aceasta semnificã ca toate Statele
membre trebuie sã atingã cel puþin aceste obiective minime dar pot
menþine sau adopta mãsurile care asigurã o protecþie mai extinsã a
lucrãtorilor. De la Tratatul de la Amsterdam, articolul 118A a fost
integrat în articolul 137 al Tratatului. Pe baza articolului 118A (astãzi
articolul 137) au fost adoptate directiva cadru din 1989 precum ºi
alte 20 de alte directive.

Legislaþia comunitarã privind regulile pieþii a început sã fie pusã în
aplicare mai repede. Era iniþial bazatã pe articolul 100 al Tratatului
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18 Este cazul, în special a
„directivei Seveso“ din 24 iunie
1982 înlocuitã de directiva
„Seveso II“ din decembrie 1996
precum ºi de regulile comunitare
privind radiaþiile ionizate adoptate
în cadrul Tratatului Euratom.



(devenit, cu Tratatul de la Amsterdam, articolul 94). De la Actul unic
european, ea se bazeazã în principal pe articolul 100A (devenit, cu
Tratatul de la Amsterdam, articolul 95). Aceastã legislaþie acoperã
în principal trei domenii:
1. Regulile cu privire la punerea pe piaþã a produselor chimice:

prima directivã în acest domeniu dateazã din 1967. Au fost adoptate
40 de directive ºi regulamente. Este vorba de un ansamblu legislativ
complex, relativ puþin eficient din punct de vedere al protecþiei
sãnãtãþii ºi mediului inconjurator, ºi prost aplicat. Problema azbestului
ilustreaza proasta funcþionare a sistemului actual. Încã din 1976,
exista o competenþã juridicã a Uniunii europene pentru a interzice
azbestul, ºi toate datele ºtiinþifice care justificau aceastã interdicþie
erau deja disponibile. A trebuit sã se aºtepte o directivã din 1999,
intratã în aplicare la 1 ianuarie 2005, pentru o interdicþie totalã a
azbestului în Uniune. Este motivul pentru care, o reformã în pro-
funzime a acestei legislaþii constituie o prioritate pentru miºcarea
sindicalã. Proiectul de regulament REACH, actualmente aflat în
curs de a fi adoptat, constituie o reformã de o importanþã crucialã
pentru o mai bunã prevenire a riscului chimic la locurile de muncã.

2. Regulile cu privire la echipamentele de lucru: directiva cea mai
importantã în acest domeniu este directiva maºini din 1989. În cursul
anului 2006 va trebui definitivatã revizuirea acestei directive. 

3. Regulile cu privire la echipamentele de protecþie individualã:
directiva cea mai importantã dateazã de asemenea, din 1989.

Ansamblul regulilor cu privire la piaþã este destinat sã realizeze o armo-
nizare totalã. Aceasta semnificã ca, în principiu, Statele membre
trebuie nu doar sã atingã obiectivele fixate, dar ele nu pot menþine sau
adopta reguli care nu ar asigura o protecþie intensã a sãnãtãþii ºi mediului
înconjurãtor. Acest principiu de armonizare totalã este temperat de
anumite excepþii care oferã o anume latitudine Statelor de a invoca clauze
de ocrotire ºi sã adopte o protecþie mai mare faþã de regulile comuni-
tare. Directivele cu privire la echipamentele de lucru ºi echipamentele
de protecþie individualã nu formuleazã decât cerinþele esenþiale de
securitate al unui conþinut destul de general. Ele sunt completate de
normele tehnice elaborate în cadrul organismelor europene de
normalizare tehnica (CEN ºi CENELEC19).

Una dintre slãbiciunile organismelor europene de normalizare este
participarea marginalã a sindicatelor care reprezintã utilizatorii finali
ai echipamentelor. Din aceastã cauzã, organizaþiile sindicale, atât cele
naþionale cât ºi cele europene, se angajeazã sã participe la lucrarile
de punere la punct al acestor norme. La scarã europeanã, aceastã
participare se realizeazã prin intermediul unui organism al CES
specializat în domeniul sãnãtãþii ºi securitãþii, departamentul sãnãtate-
securitate al Institutului sindical european pentru cercetare, formare
ºi santate-securitate (ETUI-REHS). Lucrãrile acestui organism sunt
parþial finanþate prin subvenþii ale Comisiei. Este important sã se
participe activ la elaborarea acestor norme cãci acestea fixeazã
criteriile de performanþã în termeni de SSM.
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19 CEN: Comitetul european de
nominalizare; CNELEC: Comitetul
european de normalizare
electrotehnicã.



• Transpunerea pe cale legislativã sau reglementarã
Orice Stat membru al Uniunii este obligat sã transpunã în legislaþia sa
naþionalã regulile care au fost adoptate. Trebuie atinse obiectivele fixate
de directivã prin mãsuri obligatorii, care acoperã ansamblul lucrãtorilor
vizaþi ºi aceste mãsuri trebuie sã fie garantate prin sancþiuni eficiente
ºi proporþionate. Este motivul pentru care, în general, transpunerea
directivelor se face prin adoptarea unei legislaþii sau unei reglementãri
naþionale. Cu toate acestea, articolul 137 al Tratatului permite recursul
la contractele colective astfel încat ele sã acopere ansamblul lucrãtorilor
consideraþi în câmpul de aplicare al directivelor.
Sistemul relaþiilor industriale al diferitelor State membre este marcat de
profunde diferenþe. În anumite þãri, este posibil sã se extindã caracterul
obligatoriu al unui contract colectiv ansamblului lucrãtorilor ºi de
a sancþiona penal încãlcarea unei prevederi. În alte þãri, nu existã
sancþiuni eficiente faþã de deuntarea unui contract colectiv de catre
una dintre pãrþi sau în cazul încãlcãrii uneia dintre clauzele sale.
În þãrile nordice, de exemplu, litigiile ce trateazã respectarea directivelor
transpuse prin intermediul acordurilor colective sunt reglate în cadrul
procedurilor proprii conflictelor de muncã. Lucrãtorii neacoperiþi de
astfel de acorduri trebuie deci sã introducã un recurs în faþa jurisdicþiilor
civile sau sã se adreseze autoritãþii naþionale competente din domeniul
mediului muncii sau Ministerului public, pentru ca ei sã intenteze
o acþiune penalã împotriva patronilor vizaþi.

Orice lucrãtor ºi orice patron sunt în esenþã,
acoperiþi de legislaþie ºi contractele colective
naþionale, care presupun dispoziþii ce pun în
aplicare regulile enunþate în directive. Sunt cazuri
de situaþii pentru care este sesizatã jurisdicþia
naþionalã, când acestea sã fie trimise ca titlu preju-
dicial în faþa Curþii europene de justiþie a Comu-
nitãþilor europene (CJCE). Aceastã procedurã
este urmatã când existã un conflict evident între
legislaþia naþionalã ºi legislaþia comunitarã. Prin
urmare, jurisdicþiile naþionale vor trebui sã se
conformeze acesei interpretãri. Deci, lucrãtorii
ºi sindicatele sunt sfãtuite sã ia cunoºtinþã de
dispoziþiile reale ale directivelor comunitare
particulare.

• Aplicarea regulilor comunitare de sãnãtate ºi securitate
Autoritãþile naþionale competente din domeniul mediului de lucru
efectueazã inspecþiile, sprijinindu-se în esenþã pe regulile naþionale, dat
fiind faptul cã nu existã înca reguli europene privitoare la controlul
aplicãrii directivelor. Decizia de a prevedea mãsuri complementare
la dispoziþiile directivei cadru din 1989 revine Statelor membre. Poate
fi vorba de vizite de inspecþie, de campanii, de instrucþii ºi consemne.
Convenþia nr. 81 a OIM este principalul text comun de referinþã ce
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Contractele colective în Danemarca
Anumite þãri au recurs atât la legi cât ºi la contracte
pentru a transpune directivele. A fost metoda gãsitã
de Danemarca pentru a pune în aplicare directiva euro-
peanã privitoare la timpul de lucru. Anumite dispoziþii
ale acestei directive au fost transpuse prin intermediul
contractelor colective, în timp ce altele au fost intro-
duse în dreptul danez care stabileºte perioadele ºi zilele
de odihnã. Comisia avea îndoieli privitor la transpune-
rea directivei pe calea contractului colectiv ºi a pus
întrebarea dacã acesta permite acoperirea întregului
ansamblu al salariaþilor. Urmare a acestei cereri, legisla-
þia danezã a fost completatã pentru a garanta sala-
riaþilor ne-acoperiþi de contracte colective, drepturile
garantate în directiva. Trebuie semnalat faptul cã preve-
derile acordurilor vizate sunt susceptibile sã acorde
drepturi mult mai extinse decât cele stabilite în directivã.



permite sã se aprecieze dacã o inspecþie a muncii opereazã independent
ºi cu eficienþã. Faptul cã se încearcã sã se goleascã inspecþia muncii de
substanþã, demonstreazã cã aceastã convenþie, atâta vreme cât este respec-
tatã, dã garanþii importante lucrãtorilor. Miºcarea sindicala europeanã
trebuie sã lucreze pentru ca aceastã convenþie sã fie ratificatã de toate
þãrile UE20 ºi sã combatã tentativele ce vizeazã sã transforme inspectorii
muncii într-un corp de consultanþi, care împart cu dãrnicie sfaturi
patronilor, neglijind misiunea lor principalã, supravegherea aplicãrii
regulilor ºi sancþionarea infracþiunilor sãvârºite de patroni.

• Controlul juridic ºi ce urmeazã dupã controlul juridic 

Cvasi-totalitatea directivelor de armonizare minimã care reies din
directiva cadru din 1989 impune fiecãrei þãri o evaluare a aplicãrii acestor
directive, via redactarea unui raport. Partenerii sociali trebuie sã fie
consultaþi. Comisia procedeazã la o evaluare generalã bazându-se pe
rapoartele naþionale. Aceasta evaluare poate determina recomandarea
de a fi introduse noi mãsuri legislative. CES poate avea o influenþã
asupra recomandarilor emise de Comisie. Sindicatele au calitatea de
a adresa observaþiile lor Comisiei, via Comitetul Consultativ de la
Luxembourg.

În 2004, Comisia a publicat un raport de evaluare privind aplicarea
practicã a directivei cadru ºi a celor cinci directive particulare (89/654,
89/ 655, 89/656, 90/269, 90/270). Conform raportului, reprezentarea
organizatã de lucrãtori în SSM constituie mai degrabã un inconvenient
decât un avantaj, cãci aceºtia vor fi mai puþin dispuºi sã se implice activ
în aceasta activitate. În observaþiile sale privind raportul de evaluare,
CES contesta o astfel de afirmaþie, considerând cã nu este fondatã.
Comisia trebuie sã rãspundã obiecþiilor CES.

• Sancþiunile de care dispune Comisia 
Comisia verificã dacã legislaþia europeanã a fost aplicatã corect. Dacã
se constatã lipsuri, ºi exemplele abundã, ea poate angaja o urmãrire
judiciarã introducând un dosar împotriva Statului membru vizat.
Etapele procedurii sunt urmatoarele:
• ancheta prealabilã;
• scrisoarea de somaþie
• avizul motivat
• angajarea unei proceduri de încãlcare în faþa CJCE
• hotãrâre datã de CJCE
• silire forþatã dupã o nouã hotãrâre a CJCE

Un anumit numãr de urmãriri angajate vizeazã plângeri ale întreprinde-
rilor sau ale persoanelor pentru încãlcarea dispoziþiilor legislaþiei.
UE primeºte ºi examineazã foarte multe plângeri care nu conduc la
intentarea unei acþiuni împotriva Statului membru considerat. Atunci
când este justificatã aprofundarea examinãrii plângerii, Comisia poate
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20 În octombrie 2005, douã þãri
ale UE, Republica Cehã ºi
Slovacia nu ratificaserã încã
Convenþia nr.81.



Dialogul Social în SSM
Dialogul social privitor la problemele legate de sãnãtate ºi securitate
a fost iniþiat acum multã vreme la nivel european. În numeroase cazuri,
el face parte integrantã din procesul legislativ al UE. Consultarea
partenerilor sociali reprezintã o parte importantã a activitãþilor Comite-
tului Consultativ de la Luxemburg ºi Agenþiei de la Bilbao. CES ºi
UNICE21 joacã un rol de coordonatori. Termenul de «dialog social»
poate acoperi diferite proceduri. Poate sã se refere la consultarea
organizaþiilor sindicale ºi patronale («partenerii sociali») înainte de
adoptarea unei legislaþii. Tratatul UE autorizeazã de asemenea, parte-
nerii sociali când sunt consultaþi privitor la un proiect de directivã,

adresa o scrisoare de somaþie, la care Statul membru trebuie sã rãspundã.
În anumite cazuri, Statele membre au «uitat» sã informeze UE, despre
aplicarea directivei. Ameninþarea unei acþiuni în justiþie are deci drept
consecinþã majorã determinarea Statului membru sã reacþioneze
imediat ce primeºte scrisoarea de somaþie.
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21 Vezi: www.unice.org. 

În 2001-2002, primele douã serii de proceduri de în-
cãlcare privitoare la directiva cadru din 1989 au fãcut
obiectul unor hotãrâri ale Curþii de justiþie a Comuni-
tãþilor europene (CJCE). În ambele cazuri, Curtea a
condamnat Statele vizate care n-au transpus într-o
manierã corectã directiva-cadru.
Curtea de justiþie a dat pe data de 15 noiembrie 2001,
în afacerea C-49/00, Comisia c / Italia, hotãrârea sa,
aprobând cele trei moduri de recurs prezentate de
Comisie, care se refereau la urmãtoarele probleme:
1. Legislaþia italianã privind evaluarea riscurilor se re-

ferã la o serie de riscuri limitã. Ea nu menþioneazã
explicit faptul cã aceastã listã este indicativã ºi cã
ansamblul riscurilor trebuie sã fie evaluate de cãtre
patron. Pentru Curte, Statele membre trebuie sã
recomande ca evaluarea efectuatã de patron sã se re-
fere la ansamblul riscurilor existente la locul de muncã.

2. În Italia, recurgerea la servicii externe de prevenire
nu este prezentatã într-o manierã explicitã ca fiind
obligatorie prin legislaþie, în cazul în care întreprin-
derea nu dispune de toate capacitãþile cerute.

3. Legislaþia italianã nu a definit capacitãþile ºi aptitudi-
nile lucrãtorilor desemnaþi sã formeze serviciile interne
de prevenire, mai mult cã nu a definit competenþele
cerute pentru a exercita misiunile de prevenire, atât faþã
de lucrãtorii desemnaþi în interior, cât ºi în serviciile
externe. Legislaþia italianã acordã patronilor o prea mare
putere discreþionarã.

Alte þãri (în special Regatul-Unit ºi Irlanda) au adoptat
reguli aproape similare legislaþiei italiene, în aºa fel
încât lasã patronatului o mare alegere discreþionarã
privind serviciile de prevenire care trebuie puse în
practicã.
Pe data de 7 februarie 2002, Curtea de justiþie a dat
hotãrârea sa în afacerea germanã C- 5/ 00. Pentru
Comisie, transpunerea în dreptul german a directivei
cadru este incorectã în mãsura în care dispenseazã

patronii care angajeazã maxim 10 lucrãtori, de obliga-
þia de a pãstra documentele unde figurau rezultatele
unei evaluãri a riscurilor.
Argumentele ridicate de Comisie se refereau la trei
probleme:
1. Necesitatea pentru o intreprindere, indiferent de

mãrimea sa, de a proceda la o evaluare a riscurilor
ºi de a consemna riscurile în scris;

2. Responsabilitatea patronului în ceea ce priveºte
evaluarea riscurilor;

3. Metoda de transpunere urmatã în Germania sau o
parte din obligaþiile directivei-cadru au fost reluate
în regulamentele obligatorii adoptate de
Berufsgenossenschaften (asociaþii sectoriale de asi-
gurarea riscurilor profesionale).

Asupra primului punct, hotãrârea Curtii de justiþie da
dreptate Comisiei. Orice intreprindere este obligatã
sã procedeze la o evaluare a riscurilor ºi sã consemne
în scris rezultatele. Legislaþia germanã care permite
derogãri în favoarea micilor intreprinderi nu este
conform directivei. Dimpotrivã, Curtea estimeazã cã,
Comisia nu a demonstrat temeiul altor douã puncte.
În aceastã afacere, de asemenea, acþiunea hotãrârii
depãºeºte acest unic caz din Germania. Diferitele le-
gislaþii naþionale permit anumitor categorii de patroni
sã se sustragã obligaþiei de a dispune de un document
scris privitor la evaluarea riscurilor.
Aceste douã hotãrâri constituie primele cazuri în care
Curtea de justiþie sancþioneazã o transpunere necon-
formã a directivelor sãnãtate la locul de muncã, în
afara cazurilor de netranspunere totalã. Dupã cum
ºtim, Comisia trebuie sã vegheze la o aplicare integralã
a directivelor de cãtre statele membre. Este doritã
consolidarea mijloacelor Comisiei în aºa fel încat sã
asigure o urmãrire eficientã, nu doar în transpunere
dar de asemenea, în aplicarea practicã a directivelor.

Directiva – cadru în faþa Curþii de justiþie



sã dezvolte un text într-o manierã autonomã. O datã finalizat, acest
text va fi transformat în directivã. Organizaþiile sindicale ºi patronale
pot de asemenea, antama negocieri autonome în vederea încheierii
unui acord european. În acest caz figurat, CES ºi UNICE fixeaza
agenda programelor legate de acest subiect, plurianuale, dintre care
unele includ noi subiecte referitoare la sãnãtate ºi securitate.

La nivel european, instrumentele disponibile presupun acordurile
intersectoriale, care sunt recunoscute ca directive de cãtre Consiliu.
Aceste directive se caracterizeazã prin faptul cã, Consiliul nu este obligat
sã consulte Parlamentul înainte de a adopta o propunere ce provine de
la partenerii sociali. Este vorba de urmãtoarele acorduri:
• acordul privind concediul parental (directiva Consiliului

96/34/CE),
• acordul privind lucrul cu timp parþial (directiva Consiliului

97/81/CE),
• acordul privind lucrul pe perioadã determinatã (directiva

Consiliului 1999/70/CE).

Anumite acorduri nu au un caracter legislativ ºi partenerii sociali sunt
responsabili de armonizarea acestora. Aceste acorduri sunt urmãtoarele:
• acordul – cadru privitor la telemuncã (munca la distanþã) (16/07/2002),
• acordul privitor la stresul al locul de muncã (2004).

Acorduri la nivel sectorial sunt încheiate de cãtre partenerii sociali
europeni în ramurile industriale cum ar fi cele din construcþii ºi tran-
sporturi sau în sectorul medical (spitalele).
La nivelul locului de muncã, drepturile fundamentale de consultare
sunt garantate de urmãtoarele directive:
• directiva 94/45/CE cu privire al comitetele de intreprindere europene22,
• directiva 2002/14/CE ce stabileºte cadrul general relativ la informa-

re ºi consultare în intreprinderile ce angajazã cel puþin 20 sau cel puþin
50 lucrãtori23,

• directiva 2001/86/CE privind statutul de societate europeanã24,
• subiecte specifice: concedieri colective, transferuri, sãnãtate ºi

securitate la locul de muncã (directiva- cadru 89/391/CEE).
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22 Http://europa.eu.int/
comm/employment_social/
labour_law/docs/directive94_45
_fr.pdf. 

23 http://europa.eu.int/
eurlex/pri/fr/oj/dat/2002/1_0
80/1_08020020323fr003400
34.pdf. 

24 http://europa.eu.int/
eur-lex/pri/fr/oj/dat/2001/
1_294/1_29420011110fr002
20032.pdf. 

Între 1985 ºi 2005, partenerii sociali europeni s-au pus
de acord asupra a mai mult de 40 de texte comune
intersectoriale. Printre acordurile specifice figureazã cele
cu privire la concediul parental (1995), lucru cu timp
parþial (1997) ºi contractele cu duratã determinatã
(1999), care toate au fost puse în aplicare prin deciziile
Consiliului sub formã de directive.
În decursul ultimilor ani, o «noua generaþie» de texte
a vãzut lumina zilei. Aceste texte sunt aplicate ºi urmã-
rite mai degrabã de cãtre partenerii sociali decât de
instituþiile europene. Ele includ cadrul acþiunilor pentru
dezvoltarea competenþelor ºi calificãrilor de-a lungul
vieþii, care a fost semnat în martie 2002, ºi cadrul

acþiunilor privind egalitatea bãrbaþi-femei, încheiat în
martie 2005. Acorduri autonome au fost de asemenea,
încheiate de cãtre partenerii sociali, în afara oricãrei
iniþiative provenind de la Comisie. Primul dintre aceste
acorduri era un acord privitor la telemuncã (munca la
distanþã), încheiat în iulie 2002, ºi urmatorul, un acord
privitor la stresul la locul de munca, încheiat în
octombrie 2004.
Partenerii sociali ai UE pregatesc acum un nou program
de lucru plurianual care este destinat sã înlocuiascã
programul trianual ce tocmai a expirat la sfârºitul anului
2005. Acest nou program, care acopera anii 2006,
2007 ºi 2008 a fost adoptat la începutul anului 2006.

1985-1990: 20 de ani de dialog social între organizaþiile sindicale
ºi patronale europene



Partenerii sociali europeni au adoptat un program de lucru pentru
dialogul social 2003-2005 pentru a consolida mai mult dialogul social
autonom25.
Ei au abordat un anumit numãr de teme de interes comun, inclusiv
problemele relative la sãnãtate la locul de muncã, recurgând la evantaiul
larg de instrumente care sunt la dispoziþia lor. Schema de mai jos
prezintã unul dintre aspectele importante ale dialogului social la nivel
european Acest demers care este cunoscut sub numele de «dublã con-
sultare» se poate rezuma în felul urmãtor: atunci când supune o propu-
nere din domeniul politicii sociale, Comisia are obligaþia de a consulta
partenerii sociali din planul european. Aceastã condiþie este cerutã
de articolele 138 ºi 139 ale tratatului. Principalii parteneri sociali sunt
CES, UNICE ºi CEEP, organizaþia patronilor din sectorul public.

În timpul primei serii de consultaþii, Comisia consultã partenerii
sociali privitor la orientarea generalã a politicii ºi privitor la iniþiativele
de urmat. Aceastã etapa intervine înainte ca, Comisia sã supunã
propunerea sa propriu-zisã. Atunci când rezultatele consultãrii
determinã Comisia sã prezinte propunerea sa, partenerii sunt din nou
consultaþi, dar de data aceasta privitor la conþinutul textului. Ei emit
un aviz sau o recomandare Comisiei, de exemplu, indicându-i ca ei
preferã sã negocieze un acord între ei în domeniul vizat. În cazul
încheierii unui acord între partenerii sociali, douã opþuni sunt
deschise: fie acordul este inserat într-o decizie a Consiliului, adicã
el devine o directivã, fie este gestionat de cãtre parteneri. Schema de
mai jos demonstreazã desfãºurarea ºi rezultatele negocierilor precum
ºi acordurile încheiate.

Dialogul social în plan european
Baza juridicã: Articolele 138 ºi 139 ale tratatului CE
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25 Vezi: www.etuc.org

COMISIA

Propunere în domeniul
politicii sociale

Dacã este doritã o
acþiune comunitarã

Dacã este necesar,
acþiunea comisiei

Dacã este necesar,
acþiunea de continuare
desfãºuratã de comisie

acord

aviz

eºec

cerere fãcutã împreunã

consultare asupra conþinutului
propunerii preavizate

aviz sau recomandare sau dorinþa
de a iniþia, într-un mod independent

un proces de negociere
negociere de 9 luni

Decizia Consiliului din
directivei europene în
domeniile acoperite de
art.137, în majoritate
calificatã în unanimitate

(137-2)

Punerea în aplicare
conform procedurilor ºi

practicilor specifice
direcþiei ºi personalului

PARTENERI SOCIALI



Când are miºcarea sindicalã influenþã?
În teorie, miºcarea sindicalã poate influenþa toate etapele procesului
legislativ al UE – de la etapa iniþialã prin intermediul procesului formal
pânã la implementare ºi controlul legal. Aceastã influenþã poate fi
atât formalã cât ºi informalã. În etapa iniþialã, miºcarea sindicalã ajutã
la stabilirea agendei. Reprezentanþii forþei de muncã, sindicatele locale
ºi centrale, iau parte cu regularitate la dezbateri cu privire la probleme
ce se ivesc în legaturã cu sãnãtatea ºi securitatea la locul de muncã.
Sãnãtatea generalã ºi siguranþa la locul de muncã sau ºi alte cazuri
specifice de studiu, servesc drept inspiraþie. Agenda poate fi stabilitã
la toate nivelurile miºcãrii sindicale.
Problemele cu privire la sãnãtatea ºi siguranþa la locul de muncã pot
apãrea în întreaga Europã, iar reprezentanþii sindicali din diferitele state
membre pot lua multe iniþiative comune. Confederaþia Europeanã
a Sindicatelor este o arenã centralã pentru aceastã cooperare. Aici este
locul unde reprezentanþii sindicali pan-europeni încearcã prin price-
pere sã influenþeze în mod direct Comisia ºi alte organe ale UE, pentru
iniþierea unui proces legislativ al UE, folosind calea cea bunã.
Guvernele naþionale ºi parlamentele iau în considerare propunerile

De la directiva Uniunii Europene la
reglementãrile naþionale

Odatã ce o directivã a fost adoptatã, ea trebuie implementatã în legislaþia
naþionalã într-o perioadã de timp limitatã. Tradiþiile, reglementãrile ºi
acþiunile ce guverneazã o astfel de implementare variazã de la þarã la þarã.
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În Danemarca, implementarea are loc prin intermediul unei
proceduri formalizate. Asistat de cãtre Autoritatea
Naþionalã pentru Mediul de Muncã, Ministerul Muncii
redacteazã un proiect de ordin executiv evidenþiind modul
în care poate fi implemenatã o directivã nouã. Consiliul
pentru Mediul de Muncã, în care partenerii sociali au
reprezentare egalã, ia apoi în considerare proiectul.
Consiliul decide dacã sã numeascã o comisie pentru reguli
speciale pentru a nu pierde din vedere modul cum
partenerii sociali vor influenþa activitatea pentru elaborarea
regulilor. 
Autoritatea Naþionalã pentru Mediul de Muncã redacteazã
în paralel o expunere care parcurge textul directivei articol
cu articol, argumentând modul cum trebuie implementatã
în legislaþia danezã sau dacã aceasta este deja cuprinsã
în prevederile statutare. Doar arareori implementarea va
avea loc printr-un singur ordin executiv. Implementarea
unei directive produce un impact asupra mai multor zone
ale legislaþiei.
Întâlnirile comisiilor pentru reguli poate avea ca efect
acordul total sau parþial dintre parþi cu privire la modul

în care trebuie elaborat ordinul executiv. Toatã aceastã
muncã se încheie cu o recomandare pentru Minister,
rezumând punctele cu care este de acord ºi cele cu care
nu este de acord. Dupã aceasta, Ministerul Muncii are
puterea de a da ordinului executiv ultima formulare.
Daca directiva necesitã un amendament la un Act,
amendamentul propus este citit în Parlamentul danez. Însã,
mai întâi, Consiliul pentru Mediul de Muncã face
recomandarea sa cãtre Minister prin intermediul unei
proceduri aproape identice ca aceea utilizatã pentru un
ordin executiv. Dupã aceea, partidele din comisia
parlamentarã pentru piaþa muncii negociazã proiectul de
lege înainte ca majoritatea politicã sã îl aprobe.
Influenþa Consiliului pentru Mediul de Muncã ºi deci ºi cea
a partenerilor sociali, cu privire la intocmirea regulilor
Actului pentru Sãnãtatea ºi Siguranþa la Locul de Muncã,
este prevazutã în secþiunea 66(3) a Actului.
Atunci când o directivã a fost implementatã, ministrul
trebuie sã informeze Comisia despre faptul cã procedura
s-a încheiat ºi despre modul în care s-a incheiat.
În principiu, Comisia poate ridica obiecþii.

Danemarca: procedura tripartitã pentru implementarea directivelor



Comisiei, iar unele þãri au una sau mai multe comisii speciale ale UE
pentru a le discuta. În mod caracteristic, sindicatele se reunesc în aceste
comisii. Acest lucru asigurã faptul cã reprezentanþii miºcãrii sindicale
câºtigã perspicacitate (pot arunca un ochi înãuntrul problemei) ºi o
anumitã influenþã cu privire la problemele din conducta UE. Oficialii
din ministere prezintã o primã propunere în comisia specialã despre
cum sã tratezi cu un nou proiect de directivã al UE din punct de vedere
naþional. Comisia specialã este de asemenea însãrcinatã cu întocmirea
recomandãrilor pentru guvern cu privire la negocierea rezumatelor
(compendiumurilor) pentru oficialii responsabili cu negocierea directi-
velor cu guvernele celelorlalte state membre. În unele þãri, guvernul
a numit o comisie a Europei pentru a examina toate proiectele de
directive. Ministerelor li se dau rezumate de negociere pentru a negocia
poziþiile naþionale. De asemenea, se primesc informaþii pe alte categorii
de probleme ale UE.

Reprezentarea sindicatelor la Bruxelles este o piatrã de temelie pentru o
cooperare viitoare cu alte sindicate, contacte cu oficiali, membrii din
Parlamentul European, etc. Confederaþia Europeanã a Sindicatelor în-
tocmeºte structura politicã pentru o influenþã viitoare. Are dreptul de a
fi consultatã cu privire la iniþiativele UE într-un numãr vast de zone, ºi
negociazã direct cu organizaþiile patronale Europene cu privire la iniþiativele
UE. Confederaþia Europeanã a Sindicatelor a fost fondatã în anul 1973
pentru a furniza salariaþilor o platformã comunã într-o Comunitate
Economicã Europeanã. Astãzi, ea este formatã din 76 federaþii sindicale
naþionale din 36 de þãri. Comitetul Executiv se întâlneºte de patru ori pe
an, iar organizaþiile membre discutã poziþiile comune ºi structura manda-
telor pentru reprezentanþii lor cu privire la probleme curente ale UE.
Dupa adoptarea Directivei-Cadru, CES a decis înfiinþarea Biroului
Sindical Tehnic European pentru a îmbunãtãþi intervenþia sindicalã în
probleme de sãnãtate ºi securitate. Biroul Sindical Tehnic European
(TUTB) a devenit acum Departamentul pentru Sãnãtate ºi Securitate
(HESA) al noului Institut al CES, ETUI-REHS.
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În data de 1 aprilie 2005, TUTB a devenit Departamen-
tul pentru Sãnãtate ºi Securitate al Institutului pentru
Cercetare, Educaþie, Sãnãtate ºi Securitate (ETUI-REHS)
ca urmare a fuziunii dintre cele trei institute sindicale
ale Confederaþiei Europene a Sindicatelor. Fondatorul
ºi Directorul TUTB, Marc Sapir, este acum Directorul
General al noului institut, dar îºi pãstreazã postul la
conducerea departamentului însãrcinat cu monitoriza-
rea politicilor pentru sãnãtatea ºi securitatea la locul de
muncã. Privim la acest nou institut, la provocãrile ºi
ambiþiile sale, ºi vorbim cu cel ce il conduce.

Cum poate noul institut sã pledeze pentru salariaþi
þinând cont de actulala perspectivã destul de sumbrã

pentru Europa, în special cu privire la frontul social?

Jucãtorul-cheie aici este încã CES ºi organizaþiile membre.
Dar noul institut poate face un pas cãtre dezbatere
ajutând sindicatele sã emitã strategii ºi obiective co-
mune, prin folosirea instrumentelor necesare pentru
dezvoltarea sindicalã. Construirea unei Europe sociale
depinde de ceea ce pot face salariaþii pentru a acþiona.
Noi îi putem ajuta sã construiascã podul, dar ei însiºi
trebuie sã-l treacã.

Existã vreun pericol cu privire la influenþa ºi mesajul
specific promovate de TUTB, ca acestea sã devinã lipsite
de însemnãtate, odatã cu noua structurã?

Departamentul pentru Sãnãtate ºi Securitate (HESA): un instrument pentru sindicate
Marc Sapir: „Un institut care creeazã legãturi“



În final, miºcarea sindicalã poate influenþa dezbaterea Europeanã cu
privire la sãnãtatea ºi siguranþa la locul de muncã, cât ºi directivele
relevante ºi propunerile, prin intremediul reprezentãrii sale în Comi-
tetul European Economic ºi Social (EESC). Reprezentanþii sindicali
iau loc în grupul salariaþilor – unul din cele trei grupuri ale EESC.
Celelalte douã sunt cele ale patronatelor ºi aºa-numitul grup trei,
în care diferite alte interese sunt reprezentate – de la agriculturã ºi
mesteºugari la consumatori ºi alte organizaþii voluntare. EESC face
recomandãri Consiliului ºi Parlamentului întocmite pe baza celor
mai strânse contacte ale membrilor sãi cu cetãþenii UE prin interme-
diul activitãþilor desfãºurate de organizaþiile lor. Odatã adoptatã, o
directivã este implementatã în legislaþia naþionalã. O comisie de
redactare este numitã în mod caracteristic, în funcþie de cum sunt
aºezate sindicatele. Miºcarea sindicalã a luat de asemenea parte ºi la
evaluarea practicã despre cum va funcþiona directiva.
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Nu mã îngrijoreazã acest aspect, din douã motive. Unul
se referã la expertiza specificã a personalului, care le
permite sã abordeze probleme Europene atât dintr-un
unghi social cât ºi dintr-un unghi tehnic. Personalul se
aflã incã la conducere ºi ei încã mai muncesc la proble-
mele despre sãnãtatea ºi securitatea la locul de muncã.
Celalalt motiv se referã la recunoaºterea câºtigatã atât
la nivel European cât ºi la nivel naþional, legatã de dreptul
salariaþilor la reprezentarea în sãnãtate ºi securitate.
Acest drept a fost câºtigat dupã o lungã bãtãlie dusã
de salariaþi pentru a preveni ca sãnãtatea ºi securita-
tea lor sã fie dictatã de forþele pieþei, ºi este o structurã
fundamentalã pe care nu o vãd ca aflându-se sub ame-
ninþare directã, deºi rãspândirea insecuritãþii locului de
muncã face acest lucru mai greu de exercitat.
Alegerea a fost fãcutã pentru a structura anumite
aspecte ale politicii sãnãtãþii ºi securitãþii la nivel de
Comunitate. Pentru asigurarea dialogului dintre nive-
lurile Europene ºi naþionale, trebuie sã ai abilitatea de
a aduce faþã în faþã diferite dscipline, experienþe ºi expertize.
Acesta este o ocupaþie multidisciplinarã, ce necesitã
oameni cu cunoºtinþe ºtiinþifice dar care sã ºtie ºi sã
transpunã solicitãrile salariaþilor în termeni tehnici de
sãnãtate ºi securitate la locul de muncã.

Aþi înfiinþat TUTB în 1989 ºi l-aþi condus mai mult de
15 ani. Care este pãrerea dvs. acum, privind înapoi?

Biroul Sindical Tehnic European (TUTB) a fost înfiinþat
acum 15 ani pentru a sprijini sindicatele în procesul
European de a formula regulile, standardele tehnice ºi
legislaþia cu privire la siguranþã ºi protecþia sãnãtãþii
(...) Trebuie sã spun cã a construi o culturã tehnicã
comunã de prevenire este un proces foarte lent. Nu
este un lucru uºor sã fii implicat în construirea unui
consens tehnic pentru cã participarea sindicalã în
proces este extrem de limitatã ºi dificilã.
De aceea noi am încercat gradual sã ne îndreptãm
atenþia cãtre proiecte mai specifice, ºi scheme de model
dezvoltate, dar urmând întotdeauna o abordare structu-
ralã, în termeni medii, în incercarea de a influenþa modali-

tatea în care se desfãºoarã lucrurile la nivel European
cu privire la probleme ce afecteazã siguranþa ºi sãnã-
tatea salariaþilor. Am încercat sã dezvoltãm o abordare
cu sindicatele, în mod evident, dar ºi cu ceilalþi jucãtori
de la nivel naþional. Am extins domeniul partenerilor.
Experienþa TUTB rãmâne un lucru unic oriunde. Genul
de încercare fãcut de experþii sindicali de a influenþa
proiectarea tehnologiilor ºi echipamentelor de muncã,
nu este gãsit nicãieri altundeva în lume. Cred cã mai
avem multe de învãþat de aici. Trebuiesc create legãturi
între cunoºtinþele de la nivel de întreprindere ºi muncã
la nivel European, asta dacã integrarea Europeanã nu
este doar un exercitiu managerial unde trebuie sã bifezi
o cãsuþã, ci ºi un organism ce doreºte sã garanteze
funcþionarea fãrã probleme apãrute pe piaþã. Conceptul
de expert al salariaþilor înseamnã douã lucruri pentru
noi. Este vorba despre angajamentul personalului nostru,
care nu confundã expertiza tehnicã ºi ºtiinþificã cu statul
în faþa „gardului“. De asemenea, atunci când stabilim
prioritãþile precum ºi în metodele de muncã, experienþa
colectivã a salariaþilor ºi sindicatelor lor este în egalã
masurã o sursã indispensabilã de cunoaºtere, dar ºi
cotã de nivel pentru ceea ce facem. Am fãcut muncã
de pionierat în privinþa reglementãrilor frontului pentru
Sãnãtatea ºi Securitatea Profesionalã (OSH), producând
primele rapoarte cu privire la implementarea practicã
a directivelor. TUTB a fost primul organism care a
produs rapoarte ºi care a solicitat Comisiei sã-ºi asume
rãspunderea acolo unde anumite instrumente erau insu-
ficiente, având întotdeauna grijã sã alimenteze informa-
þiile practice întalnite de cãtre salariaþi la locul lor de
muncã, reprezentând sprijin pentru instituþiile Europene.
Asta este ceea ce trebuie sã facem, ºi reprezintã un punct
focal în abordarea sindicalã. Legãtura dintre nivelurile
Europene ºi naþionale a fost întotdeauna o preocupare
de durata funcþionãrii Biroului Sindical Tehnic European
(TUTB).
Extras din interviul lui Denis Gregoire, publicat în pagina
de ºtiri HESA, nr. 27, iunie 2005.
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Deseori directivele comunitare nu sunt implementate
în legislaþia naþionalã în mod corespunzator ºi în totali-
tate. În teorie, în asemenea cazuri, Comisia ar trebui
sã aducã mãsuri de contravenþie. În practicã, proce-
durile de control ale Comisiei sunt chiar lente ºi nu dau
posibilitatea de a lua mãsuri împotriva breºelor. Drept
rezultat, mãsurile Tribunalului nu fuseserã încã luate
împotriva înacãlcãrilor flagrante ale unor state, dupã
mai mult de zece ani de la data la care directivele ar
fi trebuit sã fie transpuse. 
Tribunalul poate de asemenea sã dea o decizie preli-
minarã cu privire la anumite probleme. Aceastã proce-
durã a produs cel mai mare organ de caz de lege
social/angajarea forþei de muncã, ºi a fãcut tot posibilul
pentru a influenþa dezvoltãrile pozitive, în special cu
privire la problema egalitãþatii de ºanse. În prezent, este
singura cale deschisã pentru cazurile aparte, ºi astfel,
pentru sindicate (art. 234 EC, fost articol 177 din
Tratatul EC). Poate fi fãcutã o trimitere (înaintare) la
Tribunalul European atunci când un caz apãrut în faþa

unei curþi naþionale implica o reglementare a legislaþiei
Comunitare ce trebuie sã fie interpretatã înainte ca
curtea naþionalã sã decidã. 
Decizia preliminarã face o trimitere curþii respective ofe-
rind punctele esenþiale ale interpretãrii legislaþiei Comuni-
tare cu privire la judecarea cazului în concordanþã cu
regulile pe care legea comunitarã le considerã cã au
prioritate, ºi astfel o reglementare de lege naþionalã
care intrã în conflict cu legislaþia Comunitarã trebuie
sã fie respinsã. Acolo unde este vorba de sãnãtate ºi
securitate, trimiterile pentru decizii preliminare au dus
la o aplicare îmbunãtaþitã a anumitor directive. Cele mai
importante sunt cele referitoare la Directiva Timpului
de Lucru, ºi un anumit numãr de cazuri referitoare la
Echipamente de Proiecþie (VDU) ºi Directiva Salariatelor
Însãrcinate. Trimiterile pentru deciziile preliminare nu
sunt utilizate la scarã largã. Sindicatele ar fi sfãtuite co-
respunzãtor pentru a pune în practicã o strategie pentru a
face ca aceste trimiteri sã fie utilizate mai des în cazurile
de sãnãtate ºi muncã ce necesitã decizii preliminare. 

Probleme adresate adesea Tribunalului



Oriunde în Europa, sãnãtatea ºi securitatea au reprezentat prima
zona ce a trebuit acoperitã de legislaþia industrialã. Un organ pentru

legea sãnãtãþii ºi securitãþii care sa explice în mod clar angajatorilor
obligaþiile preventive, reprezintã elementul central pentru modelul nostru
social. Principiile-cheie ale reglementãrilor comunitare referitoare
la Siguranþa ºi Sãnãtatea Profesionala se bazeazã pe:
• prevenire;
• un ordin care are prioritate referitor la mãsuri de prevenire;
• responsabilitãþi ale patronilor;
• dialog social ºi participarea salariaþilor;
• înbunãtãþire continuã;
• servicii multidisciplinare de prevenire cu abordare a întregului

sistem de muncã.

Directiva-cadru 1989: cota de nivel
Directiva-cadru 1989 formuleazã principiile care fundamenteazã întreaga
legislaþie Comunitarã profesionalã pentru sãnãtate. Directiva-cadru
pãstreazã cu sfinþenie o parte din avantajele câºtigate în 1970 când
condiþiile de muncã se aflau în capãtul listei agendei organizate a
muncii. Din Italia pâna în þãrile Scandinave, poate fi ales un numãr de
caracteristici comune: opoziþia faþã de munca de uzurã, accelerarea
paºilor în domeniul muncii, o diviziune a muncii care refuzã salariaþi-
lor necalificaþi orice drept de a se pronunþa în organizarea muncii lor,
solicitãri pentru bunãstare ºi demnitate ce merg dincolo de prevenirea
accidentelor de muncã, dorinþa salariaþilor de a controla forþele
productive, ºi în special de a exercita controlul asupra schimbãrilor
tehnologice ºi a opþiunilor care vin odatã cu acestea, etc.
Dezvoltãrile majore care au avut loc, cel puþin într-o anumitã mãsurã,
în Directiva-cadru 1989 includ:
• îndreptarea atenþiei de la compensarea financiarã pentru accidente

legate de muncã, la prevenire („sãnãtatea nu este de vânzare“);
• schimbarea atenþiei de la individ la condiþiile colective care ºlefuiesc

sãnãtatea („nu salariaþii sunt bolnavi, ci locurile de muncã sunt
nesãnãtoase“);

• îndreptarea cãtre o abordare tehnicã unde regulile divizate de specialiºti
dicteazã sãnãtatea ºi securitatea cãtre o abordare socio-tehnicã
unde salariaþii înceteazã sã mai fie un obiect ºi devin principalul
subiect de prevenire („salariaþii sunt cei care cunosc cele mai multe
lucruri despre propriile condiþii de muncã“);
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3. Principii fundamentale
ale siguranþei
Comunitare ºi legea sãnãtãþii



• solicitarea ca toþi salariaþii sã aibã aceeaºi legislaþie profesionalã
de sãnãtate cu privire la statutul lor. Acest lucru a reprezentat o
deschidere pentru multe þãri unde reglementãrile existente au creat
mari neconcordanþe între sectorul public ºi privat al salariaþilor iar
în unele cazuri au exclus toate categoriile de salariaþi (din agriculturã,
pescuit, afaceri de familie, cooperative, fundaþii religioase, etc.)
sau le-au adus la „cel mai mic numitor comun“ al reglementãrilor.
Numai lucrãtorii casnici au rãmas în afara Directivei-cadru.

• însuºi scopul extins al prevenirii, definit drept totalitatea factorilor
ce pot afecta sãnãtatea, incluzând aici ºi munca de uzurã ºi monotonã,
precum ºi relaþiile de muncã de la locul de muncã;

• formularea responsabilitãþii generale pentru garantarea siguranþei
ca obligaþie absolutã, combinatã cu solicitari detaliate cum ar fi
cele referitoare la mijloacele ce trebuie utilizate (planuri de
prevenire, evaluarea riscurilor, înfiinþarea de servicii preventive,
reprezentanþi ai salariaþilor).

Directivele pentru sãnãtatea individualã ºi
siguranþa la locul de munca

Diferiþii factori de risc ºi categoriile de salariaþi sunt protejaþi îndeaproape
de un numãr de directive individuale. Dacã o directivã a fost necesarã,
acest lucru a fost determinat în majoritatea cazurilor de gradul de
severitate al riscului implicat (carcinogen, riscuri bilologice), sau de
numãrul de salariaþi expuºi (zgomot, munca în faþa echipamentelor
cu ecran de proiecþie, manevrarea manualã a încãrcãturilor, salariate
însãrcinate, etc.). Nici una din aceste directive nu poate fi aplicatã în
mod corect decât dacã principiile fundamentale ale Directivei-cadru
au fost implementate în mod corespunzator, deoarece aceste principii
reprezintã maxima consistenþã adusã la sistemul de prevenire la locul
de muncã. Marea lor majoritate o reprezintã directivele individuale
aflate sub Directiva-cadru. Existã o cantitate micã de directive „inde-
pendente“ ce nu sunt legate direct de Directiva-cadru, acoperind urmã-
toarele subiecte: timpul de lucru, salariaþii cu o relaþie de muncã pe
duratã determinatã sau temporarã, tineri salariaþi ºi protecþia salariaþilor
expuºi la azbest. Figura de mai jos prezintã zonele acoperite la zi.

Cele douã cercuri ale sistemului de prevenþie
Sistemele de prevenþie naþionalã pot fi descrise ca seturi formate din
douã cercuri. Primul cerc este reprezentat de locurile de muncã în
care este implicat un numãr de jucãtori. Cel de-al doilea cerc este
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• David Walters, Reglementarea
managementului pentru sãnã-
tate ºi securitate în Uniunea
Europeanã: un studiu a dinami-
cii schimbãrilor, Bruxelles, P.I.E.-
Peter Lang, 2002.

O analizã structuralã despre cum
a fost elaboratã ºi transpusã
Directiva-cadru în cele 15 state

membre între 1989 ºi 1998, a
fost realizatã de cãtre Biroul
Sindical Tehnic European (TUTB):
• Laurent Vogel, Prevenþia la locul

de munca, 1994 ºi 1998.
Vezi: http//hesa.etui-rehs.org/
uk/publications/pub16.htm ºi
http://hesa.etui-rehs.org/
uk/publications/pub17.htm 
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Actualele directive Comunitare referitoare
la sãnãtate ºi securitate

Utilizarea echipamentului de muncã
89/655/EEC
95/63/EC

2001/45/EC
Echipament de munca

Activitãþi specifice
90/269/EECî

Manevrarea manualã a încãrcãturilor
90/270/EEC

Echipamente cu ecran de proiecþie
92/91/EEC

Foraj

Protecþie personalã
89/656/EEC
93/68/EEC
93/95/EEC
96/58/EC

Echipament de protecþie personalã

Locul de muncã
89/654/EEC

Locul de muncã
92/57/EEC

Amplasamente mobile/temporare
de construcþii
92/58/EEC

Semne de siguranþã ºi/sau sãnãtate
92/104/EEC

Industria de extracþie de minerale
de la suprafaþã ºi de sub pãmânt

93/103/EC
Ambarcaþiuni pentru pescuit

1999/92/EC
Atmosferã explozivã

Expunerea la agenþi
90/394/EEC
97/42/EC
99/38/EC

2004/37/EC
Carcinogeni

1990/679/EEC
2000/54/EC
Agenþi biologici

98/24/EC
Agenþi chimici
2002/44/EC

Vibraþiile
2003/10/EC

Zgomotul
2004/40/EC

Câmpuri electromagnetice
Radiaþie opticã (adopatã în 2006)

Grupuri specifice de salariaþi
92/85/EEC

Salariate însãrcinate ºi care
alãpteazã precum ºi salariate care

au nãscut recent

89/391/EEC - Directiva-cadru
cu privire la introducerea mãsurilor de încurajare a progreselor din domeniul

securitãþii ºi sãnãtãþii salariaþilor la locul de muncã

Directivele pentru securitatea ºi sãnãtatea profesionalã (OSH)
care nu se aflã direct sub influenþa Directivei-cadru

89/391/EEC

91/383/EEC
Salariaþi cu contract temporar

91/383/EEC
Salariaþi cu contract temporar

93/104/EC
2000/34/EC
2000/79/EC
2002/15/EC
2003/88/EC
Timpul de lucru

1983/477/EEC
1999/77/EC
2003/18/EC

Azbest

2000/39/EC
Valori limitã pentru

indicatorii de expunere
profesionalã



reprezentat de sfera situatã în afara locurilor de muncã, populatã de
un set de jucãtori publici, sociali ºi organizaþionali. Acest al doilea
cerc este de importanþã majorã pentru ca nivelurile de prevenire la
locurile de muncã pot fi destul de inegale dintr-un numãr de motive:
rea-voinþa angajatorului, lipsã de resurse de cunoaºtere, lipsa sindicatului,
etc. În astfel de cazuri, numai existenþa unei sfere situate în afara locului
de muncã poate garanta acelaºi nivel de protecþie pentru salariaþi.
Cel de-al doilea cerc acoperã un set de funcþii ca de ex. elaborarea
de reguli, supravegherea ºi consolidarea contravenþiilor, cercetare,
informaþie, educaþie, etc. Haideþi sã ne îndreptãm atenþia asupra celor
3 componente de bazã ale primului cerc de prevenþie, adicã politicã
ºi structurile aºezate stabil ºi ferm.

Participarea salariaþilor
În 1970, un punct-cheie din solicitãrile sindicale a fost acela ca salariaþii
sã aibã un cuvânt mai mare de spus în determinarea condiþiilor lor
de muncã. Acest lucru s-a bazat pe constatãri ca:
În spatele prevenþiei în sens restrâns, orice schimbare în tehnologia
de muncã sau în organizaþie, poate avea consecinþe greu de imaginat
pentru sãnãtatea profesionalã. Luptele muncitoreºti din 1970 au
subliniat cât de strâns conectatã este umanizarea muncii, democraþia
la locul de muncã ºi controlul salariaþilor asupra schimbãrilor tehno-
logice atât în termeni de opþiuni tehnice cât ºi în termeni de propria
opþiune legatã de locul de muncã:
• politicile tradiþionale cu privire la prevenþia la locul de muncã

deseori eºueazã deoarece ei utilizeazã doar abordarea tehnicã ºi
medicalã pentru sãnãtatea profesionalã, ei muncesc numai pe baza
rezultatelor de sãnãtate recunoscute ºi asigurate (accidente de muncã,
boli profesionale) ºi nu iau în considerare aspectele majore ale
sãnãtãþii la locul de muncã;
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• Participarea salariaþilor
În marea majoritate a noilor state membre, diferitele
condiþii istorice au creat obstacole majore în privinþa
participãrii salariaþilor ºi a activitãþilor de prevenþie sindi-
calã. Colaborarea apropiatã cu fostele regimuri autori-
tare ºi scopul limitat al dialogului social, continuã sã
aibe un rol negativ în opinia publicã ºi sã þinã pe loc
atragerea de potenþiali membri de sindicat. Schimbãrile
principalelor reguli politice ºi economice de la începutul
anului 1990, au lãsat puþin loc pentru sãnãtate ºi securi-
tate. A fost un domeniu neglijat, considerat o piedicã
în afaceri. Legislaþia a fost lentã în schimbãri pentru a
se potrivi cu noul mediu economic, în timp ce serviciile
preventive ºi profesionale pentru sãnãtate au decãzut
în mare parte. În ultima decadã, de asemenea, dialogul
social nu a reprezentat o prioritate pentru noile state
ce au aderat.
• Reprezentarea salariaþilor în sãnãtate ºi securitate
Deºi legislatia armonizata nu creaza obstacole pentru
reprezentanþii salariaþilor, ºi aproape toate drepturile
prevãzute în Directiva-cadru au fost îndeplinite de le-
gislaþiile naþionale ale þãrilor, situaþia referitoare la re-
prezentarea în organele pentru Securitatea ºi Sãnãtatea

Profesionalã (OSH) nu este prea buna în nici una din
noile state ce au aderat sau în þãrile candidate. Existã
mai multe motive de ce se întâmplã acest lucru. 
În marea majoritate a statelor candidate, aproape toþi
reprezentanþii OSH apartin de sindicate. Intreprinderile
mici sau mijlocii tind sã nu mai fie sindicalizate sau sã
nu mai aibã reprezentanþi ai salariaþilor. Angajatorii nu
sunt foarte activi în dezvoltarea sistemelor de securi-
tate prin reprezentanþi, ºi acordã o micã atenþie dez-
voltãrii dialogului social în sãnãtate ºi securitate.
Densitatea reprezentanþilor reflectã deci o situaþie extinsã
a sindicatelor din aceste þãri – o medie de mai puþin de
50% din salariaþi au reprezentanþi. Unele þãri nu au
estimãri cu privire la numãrul de reprezentanþi sau aco-
perirea salariaþilor de cãtre reprezentanþi. De aseme-
nea, informaþia lipseºte ºi cu privire la activitatea re-
prezentanþilor nesindicalizaþi, dacã aceºtia existã. Toate
aceste lipsuri din baza de date face foarte dificilã
realizarea unei analize ale acestor probleme de stat.
Este de asemenea foarte important ca problemelor le-
gate de securitate ºi sãnãtate sã le fie acordatã impor-
tanþa egalã pe agenda sindicalã alãturi de alte probleme
cheie cum ar fi salariile ºi timpul de lucru.

Noile state membre ºi statele candidate



• nu pot fi obþinute locuri de muncã mai sãnãtoase doar prin urmarea
regulilor dictate de specialiºti. Numai dacã toþi cei implicaþi sunt
ºi activi, cu scopul garantat de a-ºi exprima problemele de sãnãtate
ºi nevoile proprii, prevenþia se referã deseori numai la acoperirea
spatelui angajatorului (echipamentul personal de protecþie care
este nepotrivit sau este un memento permanent al riscului, uneori nu
este purtat, dar oferã o cale de a transmite dolarul cãtre salariaþi).

• numai prin participare activã salariaþii pot obþine un loc în faþã atunci
când trebuiesc luate decizii

Estimãrile sindicatelor cu privire la acoperirea
reprezentanþilor OSH asupra forþei de muncã în unele
noi state membre ale UE ºi în þãrile candidate

Participarea este atât o necesitate (fãrã aceasta, politicile de prevenire sunt
mai puþin eficiente) cât ºi un drept. Este o laturã a triunghiului cu trei
pãrþi integrale: aportul tehnico-medical cu privire la serviciile de preve-
nire; presiunea legislativã ºi de reglementare care stabileºte o structurã
de bazã pentru condiþiile de muncã; ºi participarea salariaþilor ca o
acþiune colectivã pentru menþinerea sãnãtãþii lor vãzut ca un conflict de
argumente faþã de ceilalþi actori prezenþi la locul de muncã. Participarea
nu se referã la construirea unui consens. Este un permanent conflict
de evaluãri ºi interese subiective ce diferã în mod clar ºi deseori sunt
opozabile. Ar fi lipsit de sens sã privim participarea drept un mod prin
care se pune capãt unei lupte. Participarea implicã dreptul de a se organiza
ºi libertatea de a participa la acþiuni colective în forme variate care
caracterizeazã acþiunea prin munca organizatã (dreptul de a se întâlni,
dreptul la grevã, etc.).

Datele primite de la câteva þãri, se îndreaptã cãtre o legãturã strânsã
între existenþa reprezentanþilor salariaþilor ºi infiinþarea unui sistem de
prevenire la locul de muncã. În acest fel, în Spania, un studiu al celor
mai frecvente accidente la locul de muncã, a arãtat cã dintre firmele care
nu au luat nici o mãsurã de prevenire, 76,2% din acestea nu aveau repre-
zentanþi de prevenþie, în timp ce printre firmele ce au luat toate mãsurile
de prevenþie prevãzute în studiu, 76% aveau reprezentanþi de prevenþie.
În Italia, studiul realizat de Agenþia Regionalã de Coordonare a identifi-
cat acceaºi legãtura între existenþa reprezentantului salariaþilor la locul
de muncã ºi politicã standard a companiei de prevenþie.
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Acoperirea reprezentanþilor pentru
Sãnãtate ºi Securitate Profesionalã

asupra forþei de muncã

Reprezentanþi
sindicalizaþi

Bulgaria 49% 80%
Croaþia 65% 70%
Republica Cehia 30% 100%
Estonia 90% 50%
Ungaria 20% 65%
Letonia nu este masurabil 95%
Polonia 14% Cea mai TU
România 50% 95%
Slovacia 40% 70%
Slovenia 100% 90%



Participarea este de asemenea ºi o aptitudine a echipelor sindicale, care
trebuie sã înveþe sã adopte opiniile ºi necesitãþile diferitelor grupuri
de salariaþi, pentru a se informa cu privire la experienþa lor. O simplã
abordare instituþionalã limitatã, de exemplu, a întâlnirilor comisiilor
pentru sãnãtate ºi securitate, poate filtra întreaga substanþã de participare.
Cel puþin trei lucruri sunt necesare pentru a obþine experienþa în acest
domeniu:
• suficienta educaþie ºi informare;
• abilitatea de a acþiona în mod independent pornind de la nevoile

salariaþilor ºi prioritãþile lor ºi sã-i verifice în mod real cu privire la
cunoºtintele tehnice de prevenire prezentate de experþi cât ºi cu privire
la politica angajatorului;

• abilitatea de a construi o legãturã între lupta pentru sãnãtatea la locul
de munca ºi celelalte aspecte ale vieþii.

Mecanismele de participare variazã foarte mult de la þarã la þarã. Existã
diferenþe majore între sistemele de relaþii industriale, tradiþiile sindi-
cale, legislaþie, ºi aºa mai departe. În general, directivele Comunitare
nu formuleazã caracterul practic al participãrii, ci pur ºi simplu aratã
principiile ºi elementele esenþiale. În mod evident, trebuie reþinut
faptul cã în majoritatea cazurilor, realitatea este mai complexã decât
tipologia, ºi cã diferite forme mai pot exista una lângã cealaltã.
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1. Informarea: solicitarea minimã stabilitã de directivele
Comunitare. Nu poate exista participare fãrã o informare
egalã. Este important sã se dezvolte locul de muncã
– grupul – sau industria – informarea pe scarã largã,
punând sistemul în ordine pentru a evita situaþia în care
informaþia este oferitã doar cu privire la „datele disponi-
bile“ pe care angajatorul este pregãtit sã le divulge. Cum
se poate, de exemplu, ca alegerea unui echipament de
muncã sã fie discutatã dacã salariaþii ºi reprezentanþii
lor nu au acces la baza de date detaliatã cu privire la con-
sultãri despre diferitele echipamente disponibile pe piaþã?
Un drept real la informare implicã dreptul de a consulta
experti (aleºi de sindicate) pentru a verifica sau analiza
informaþia oferitã.

2. Consultarea: consultarea înseamnã cã opiniile sala-
riaþilor ºi a reprezentanþilor lor trebuie sã fie luate în consi-
derare înainte de luarea unei decizii. Nu înseamnã cã
angajatorul nu are cuvântul final, dar pentru a fi eficient,
înseamnã cã acolo unde existã o neînþelegere, angajato-
rul trebuie sã-ºi susþinã cazul ºi sã spunã în mod expres
de ce nu este de acord cu opinia salariaþilor. Documentele
referitoare la consultãri trebuie pãstrate întotdeauna, iar
calea de apel (la inspectoratul de muncã) trebuie luatã în
considerare.

3. Negocierea: acest lucru înseamnã totalitatea procedu-
rilor care se încheie cu participarea pãrþilor la diferite
acorduri.

4. Co-decizia: aceasta este un acord diferit sub care
organele comune de decizie ºi elaborare a acestora, sunt
înfiinþate. Nici o decizie nu poate fi luatã unilateral. Proce-

durile ar trebui definite prin raportarea la alte organe
(inspectoratul muncii, consilii industriale comune etc.)
acolo unde problemele sunt în impas.

5. Controlul salariaþilor: acest lucru are legaturã cu
zonele în care deciziile sunt luate de cãtre salariaþi ºi
reprezentanþii acestora. Acest lucru se întâlneºte foarte
rar, mai mult în perioadele de acþiuni sindicale pe scarã
largã, de vreme ce atacã fundaþia diviziunii sociale a
muncii ºi puterea angajatorului. Totuºi, unele state
membre ale UE, dau reprezentanþilor salariaþilor
dreptul de a lua decizii unilaterale în probleme specifice
ºi în anumite condiþii. Belgia este un asemenea caz, unde
reprezentanþii salariaþilor pot forþa îndepãrtarea unui
consultant extern pe probleme de prevenþie, care a
pierdut încrederea salariaþilor.

6. „Cursa“ participãrii directe, informale. În multe cazuri,
angajatorii se opun participãrii legale-obiºnuite a salariaþilor
ºi susþin participarea directã, informalã. Prin acest lucru,
ei înþeleg forme de participare a indivizilor, grupurilor (cercuri
de calitate) sau, uneori, un fel de referendum (îi roagã pe
salariaþi sã voteze renunþarea la facilitãþile legale sub
ameninþãri). Experienþa ne învaþã cã participarea directã
fãrã un organ consultativ, fãrã existenþa unor drepturi
specifice asupra cãrora sã fie informaþi sau consultaþi,
ºi acolo unde nu existã sindicat, ne situeaza în faþa unei
situaþii în care salariaþii sunt forþaþi sã participe la discuþii
în termenele ºi limitele stabilite de angajator, cu scopul
de a crea un consens la nivelul scopurilor managementu-
lui companiei de a preveni obtinerea interesului specific
al salariaþilor – acela de a li se oferi recunoaºtere.

Metode diferite de participare a salariaþilor



Servicii de prevenþie
Directiva-cadru se referã la serviciile de prevenþie în art. 7. Exprimarea
este foarte complicatã. Formuleazã o serie de obligaþii, dar oferã statelor
membre o parte destul de amplã în definirea acestora. De asemenea,
formuleazã un numãr de principii funadamentale ca linii orientative
pentru statele membre. Conceptul de prevenþie, ºi ceea ce trebuie sã
facã serviciile de prevenþie, nu poate fi definit într-un mod coerent fãrã
sã se facã referire la art. 6 al Directivei. Acest lucru aratã în mod clar
cã prevenþia este un set de activitãþi multidisciplinare care formeazã
un întreg coerent ºi trebuie sã ia în considerare toþi factorii care pot
afecta sãnãtatea ºi securitatea.

Forma de execuþie cu privire la serviciile de prevenþie în Uniunea
Europeanã este mai puþin decât satisfãcãtoare. Orice evaluare trebuie
realizatã împotriva a cel puþin patru criterii:
• acoperire universalã: toþi salariaþii trebuie sã aibã acces la serviciile

de prevenþie;
• abordarea multidisciplinarã: serviciile trebuie sã aibã diferite zone de

expertizã ºi acþiunea preventivã trebuie, în mod normal, sã implice
cooperarea între aceste zone de expertizã pentru a asigura o abordare
totalã a muncii. Directiva-cadru spune cã este sarcina autoritãþilor
publice din fiecare stat sã defineascã capacitãþile necesare ºi aptitudinile,
ºi cã aceastã decizie nu trebuie lãsatã la discreþia angajatorului;

• abordarea preventivã trebuie sã fie în concordanþã cu ordinul ce are
prioritate cu privire la mãsurile de prevenþie. Principalul scop al
serviciilor de prevenþie este acela de a obþine îmbunãtãþiri în condiþiile
colective de muncã.

Nici un stat membru al UE nu îndeplineºte aceste criterii în practicã, dupã
cum stau lucrurile. Unele þãri au fãcut progrese, în altele s-a înregistrat
o îmbunãtãþire, pe când în alte þãri lucrurile au devenit chiar mai grave.
Natura multidisciplinarã a seviciilor de prevenire reflectã aria largã
ºi complexitatea temelor prevenþiei aºa cum se stipuleazã în art. 6 din
Directiva-cadru. Bazându-ne pe cee ce s-a întâmplat în þãrile unde serviciile
multidisciplinare existã ºi funcþioneazã, se pare cã eliminand art. 7 prin
care se solicita definirea capacitãþilor ºi aptitudinilor necesare, statele
membre ar trebui sã ia în considerare faptul cã, pentru a fi într-adevar
competent, un serviciu de prevenþie ar trebui sã aibã experþi care sã
lucreze împreunã cu ei, în urmatoarele domenii:
• sãnãtatea profesionalã;
• siguranþa;
• igiena industrialã ºi toxicologia;
• ergonomie;
• mediul psiho-social ºi organizarea muncii.

Cooperarea între diferitele zone de expertizã nu înseamnã cã toþi experþii
la care se face referire trebuie sã fie implicaþi în orice activitate de
prevenþie. Trebuie sã se facã o diferenþã aici între serviciile de prevenþie
ca organizaþie permanentã ce lucreazã pentru aceasta, ºi conþinutul
actual al activitãþilor serviciilor de prevenþie, care va fi multidisciplinar
pentru diferite trepte, în concordanþã cu circumstanþele practice.
Mãsurile trebuiesc formulate pentru a asigura faptul cã serviciile pre-
ventive se aflã la un standard potrivit. Aici, apobarea de cãtre autoritã-
þile competente poate fi foarte folositoare. Este vital pentru sindicate
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sã se implice în structurarea standardelor de calitate
ºi în procedurile de evaluare. Evaluarea cu
regularitate a scehemelor existente ºi cercetarea
pentru identificarea necesitãþilor omise, ar trebui sã
facã parte din politica naþionalã cu privire la
serviciile de prevenþie.

Centrul atenþiei pentru activitãþile serviciilor de
prevenþie ar trebui sa fie reprezentat de profilaxie.
În unele þãri, practicile naþionale sau reglementãrile
fac referire la faptul cã ele realizeazã ºi activitãþi cu-
rative, dar atunci acestea ar trebui sã fie astfel îndrepta-
te, încât sã permitã mãsurilor preventive sã fie aduse
în atenþie prin identificarea cauzelor de fond sau
a dezordinii manevrate.
Activitatea de prevenþie trebuie sã se bucure de in-
dependenþã profesionalã garantatã care îi va da
posibilitatea personalului pentru serviciul de

prevenþie de a da sfaturi atât angajatorilor cât ºi salariaþilor. În parti-
cular, trebuie garantatã conformitatea cu codurile profesionale interna-
þionale recuncoscute asa cum se reflecta în „Codul Internaþional de
Eticã pentru Specialiºtii în Sãnãtatea Profesionalã“. Printre alte lucruri,
aceasta înseamnã cã serviciile nu trebuie utilizate pentru a verifica
absentele de la locul de muncã, nici activitãþile lor sã nu fie utilizate
pentru examenul de sãnãtate dinaintea angajãrii. În particular, orice
utilizare a rezultatelor examenelor genetice de la pre-angajare pentru
a fi expuse anumitor riscuri, ar trebui interzisã de lege.

Deseori, activitãþile multidisciplinare ale serviciilor de prevenþie lasã
un gust amar ºi funcþioneazã alãturi de liniile comerciale. Eficacitatea a
ceea ce fac va depinde de solicitarile din mediul de afaceri, iar experien-
þa câºtigatã într-un anumit loc de munca este rareori pusã la bãtaie pentru
a îmbunãtãþi prevenþia în alte firme. Acest gen de abordare þine pe loc
prevenþia. Serviciile de prevenþie îndeplinesc un rezumat (compendiu)
care se adaugã existenþei unei solicitãri din partea domeniului de afaceri,
a unei pieþe competitive din serviciile private. Legatura dintre politicile
de profilaxie publica ºi serviciile de prevenþie trebuie consolidatã. Ar
fi necesar ºi un sprijin public pentru serviciile de prevenþie, care ar
putea lua o gamã largã de forme potrivit circumstantelor fiecãrei þãri.

Funcþiile care ar trebui promovate, ar putea include:
• coordonarea experienþelor ºi soluþiilor, ºi înfiinþarea unei baze de

date usor accesibile si a unui sistem de informare, pentru a ajuta la
rezolvarea problemelor pe baza practicilor deja testate în unele
locuri de muncã;

• cercetarea asupra experienþelor desfãºurate ºi bazate pe identificarea
unor necesitãþi nerezolvate;

• educaþia profesionalã continuã pentru toþi specialiºtii în profilaxie, pentru
a le pãstra aptitudinile la aceeaºi valoare ºi chiar sã le îmbunãtãþeascã;

• controlul de calitate asupra serviciilor de prevenþie pentru evitarea
creãrii unei pieþe sub standardele serviciilor;

• protejarea independenþei operatorilor de prevenþie împotriva presiunii
exercitate de angajator;

• o integrare superioara a serviciilor de prevenþie în prevederile de
sãnãtate publica (cercetare epidemiologicã, utilizând datele de control
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De un numãr de ani, Ministerul Afacerilor Sociale
Olandez a publicat un „Arbobalans” monitorizând
raportul asupra diferitelor aspecte legate de preve-
derile prevenþiei ºi anumiþi indicatori de performanþã
pentru sãnãtatea profesionalã. Progresul material
a fost realizat în privinþa unor indicatori (în special
asupra numãrului de salariaþi acoperiþi de serviciile
preventive), dar alte descoperiri sunt mult mai de-
ranjante. Prevenþia este în principal angrenatã pentru
tãierea absenþelor pe caz de boalã. Nu acordã nici
un fel de importanþã pe termen lung problemelor
legate de sãnãtate, ºi opteazã mai degrabã pentru
soluþii individuale sau tehnice imediate decât pentru
schimbãri în organizarea muncii.

Sunt oare serviciile preventive
olandeze un câºtig real pentru
prevenþie?



din studiile de sãnãtate produse de serviciile de prevenþie pentru
o intrevenþie iminentã, în particular este vorba despre interzicerea
sau limitarea utilizãrii preparatelor chimice etc).

Obligaþiile angajatorului cu privire
la sãnãtate ºi securitate

Una din cele mai mari progrese realizate de Directiva-cadru este aceea
de a clarifica rolurile diferiþilor actori în (sau contractual legaþi de) firme
ºi sã explice relaþiile dintre aceºtia. Directiva-cadru stabileºte atât rezultatul
ce trebuie atins (datoria angajatorului este aceea de a asigura siguranþa)
cât ºi modalitatile-cheie prin care acestea pot fi atinse. Nu este vorba
aici despre rezultatul ce trebuie atins. Condiþiile de muncã nu trebuie sã
aducã atingere sãnãtãþii. Nu existã limitãri cu privire la aceste obligaþii
(altele decât cazurile de voinþã a lui Dumnezeu, aºa cum sunt definite
la art. 5.4). Legea comunitarã a redus solicitarea „practicabil în mod
rezonabil“ aºa cum se stipuleazã în directiva anterioarã referitoare la
igiena industrialã (în principal Directiva-cadru 1980 cu privire la riscul
produselor chimice, a agenþilor fizici ºi biologici). Pericolul a constat
în supunerea activitãþilor de profilaxie la un calcul de cost-profit pentru
a stabili valoarea lor economicã. De asemenea, art. 6 din Directiva-cadru
oferã unele idei cu privire la zona vastã de subiecte relevante pentru
sãnãtatea profesionalã. Obligaþia de securitate nu este limitata doar la
evitarea accidentelor de muncã, dar implicã acþionarea tuturor factorilor
care sunt insuficienþi – sau care au efect pe termen lung asupra sãnãtãþii.

Acest lucru o transformã într-o obligaþie dinamicã de securitate îndreptatã
cãtre progresul condiþiilor de muncã aflat în desfãºurare, mai degrabã
decât un progres static, definit prin lipsa accidentelor de muncã sau a
bolilor profesionale. Angajatorul trebuie sã ia în considerare „evoluþiile
din domeniul cunoaºterii“ ºi sã-i consulte pe salariaþi pentru a le da
posibilitatea de a înainta propuneri. Directiva Agenþilor Chimici 1998
conþine de asemenea, prevederi majore cu privire la supravegherea sãnã-
tãþii, rezultatele cãreia trebuie sã fie utilizate în revizuirea evaluãrii
riscurilor ºi adoptãrii mãsurilor de prevenþie.

Orientarea cu privire la metode este de asemenea importantã: stabilirea
unor regulamente de prioritate pentru mãsuri de prevenþie, conceptul
unor activitãþi de prevenþie planificate sistematic, precum ºi utilizarea
evaluãrii riscului. Existã ºi prevederi generale obiective ce se referã
atât la serviciile de prevenire pe care toþi angajatorii trebuie sã le imple-
menteze, cât ºi la participarea în activitãþile de perevenþie de cãtre
salariaþi ºi organizaþiile acestora.
În practicã, sãnãtatea ºi securitatea au fost fondate nu pentru a sãri peste
interesele angajatorilor. În anumite zone ºi în anumite condiþii, ar putea
fi într-adevar în interesul angajatorului sã îmbunãtãþeascã condiþiile
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• Linii orientative tehnice ºi etice
pentru salariaþii din controlul de
sãnãtate, OSH nr. 72, Geneva,
OIM, 1998

Vezi pagina: www2.ilo.org/
public/english/support/publ/pdf
/ osh72.pdf

• Convenþia OIM nr. 161 cu privire
la serviciile profesionale de
sãnãtate (www.ilo.org/ilolex/
englisg/convdisp2.htm) si Re-
comandarea 171 (www.ilo.org/
ilolex/ englisg/recdisp2.htm)

De citit: 



de muncã ºi sã evite deteriorarea sãnãtãþii. Dar aceasta nu este o regulã
generalã. Motivul profitabil uneori eclipseazã problemele legate de sãnã-
tate ºi securitate. Mãrturia celor aproape douã secole aratã cã progresul
în prevenþie depinde în principal de trei lucruri:
• acþiunea conjugatã desfãºuratã de salariaþi ºi sindicate;
• înfiinþarea unei structuri legislative specifice consolidate pentru

angajatori;
• controlul real al muncii, inspecþia ºi sisteme de pedepsire prin care

autoritãþile publice sã oblige angajatorii sã respecte regulile.

Datoria angajatorului este aceea de a asigura sisteme de condiþii de muncã
sigure din constatarea ca relaþia-munca boalã-sãnãtate nu este cauzata
de ghinion, evitarea într-un mod sumbru sau de forme individuale de
comportament. Stã în puterea angajatorului sã specifice cum trebuie
organizatã munca, impunând condiþii de muncã specifice cu privire la
salariaþi. Datoria angajatorului legatã de securitate este legata de ideea de
prevenþie planificatã ºi de regulamentul de prioritate pentru mãsuri de
prevenþie. Ideea este de a elimina, daca este posibil, riscurile aparute
la sursã, de a anticipa potenþialele riscuri, de a le pune în discuþie în mod
preventiv, ºi în mod periodic sã revizuiascã mãsurile de prevenþie în
lumina experienþei cãpãtate. S-a descoperit cã douã obstacole majore
trebuiesc depãºite pentru ca aceastã îndatorire sã fie pusã în practicã.

Efectul „latura de maºinã“
Se întâmplã acolo unde mãsurile de prevenþie sunt tratate ca atunci când
lipeºti abþibilduri (sau pui un ghips), soluþii ce limiteazã efectele adverse
ale muncii organizaþiei, ºi sunt lãsate în general în grija specialiºtilor
tehnici. Aici, solicitãrile de prevenþie nu reprezintã o parte integralã
a opþiunii politicii de afaceri. Organizarea muncii, alegerea unui echipa-
ment ºi a substanþelor ºi planificarea afacerilor sunt stabilite farã o
evaluare realã a impactului lor asupra sãnãtãþii prezente sau viitoare a
salariaþilor. Mãsurile tehnice sunt luate numai dupã producerea eveni-
mentului pentru a compensa daunele fãcute de politica de decizii a compa-
niei. În majoritatea cazurilor, aceste mãsuri de prevenþie tehnicã nu pot
elimina riscul la sursã ºi sunt în mod variabil încercãri de succes pentru
limitarea daunelor. Logica întortocheatã a acestei abordãri poate, în
anumite cazuri, sã se rãsfrângã asupra salariaþilor, aceºtia fiind învinuiþi
pentru faptul cã s-au accidentat singuri prin propriul lor comportament.

Prevenþia dictatã de alte afaceri generale
ºi obiective de management

O alternativã avansatã uneori este aceea de a realiza un sistem de manage-
ment unde sãnãtatea profesionalã face parte dintr-o serie largã de obiective
(de agalitate sau legate de mediu). De vreme ce nu existã vreun dubiu
cu privire la nevoia unui management de sãnãtate sistematic profesional,
trebuie sã ne îndepãrtam de câteva lucruri care murdaresc apa.
1. Sãnãtatea profesionalã este ea însãºi o limitã ºi nu trebuie sã devinã o

variabilã dependenþã pentru nivelurile de profit ale companiei. Acesta
este pericolul creat de campaniile de conºtientizare care confundã
protecþia de sãnãtate cu obþinerea profitului, cu productivitatea sau
competitivitatea, când de fapt trebuie insistat asupra necesitãþii
de a menþine sãnãtatea salariaþilor, chiar ºi atunci când acest lucru
înseamnã scãderea productivitãþii sau a profitului.

2. Sãnãtatea profesionalã poate fi la acelaºi nivel cu celelalte obiective
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(profitul, calitatea etc). Un management care include un set neconectat
de obiective poate selecta obiectivele de sãnãtate profesionalã care
sã concorde cu fãrã efort cu celelalte obiective, ºi renuntarea la
cele care ar putea intra în conflict cu ele.

3. Sistemele de management tind sã fie desemnate a fi comanda de sus
în jos sistemul de cotrol. Mangementul îºi stabileºte propriile obiective,
organizeazã afacerea pentru obþinerea lor, evalueazã ºi verificã rezulta-
tele etc. Sistemele de management sunt capabile pentru a aduce
înauntru toþi jucãtorii din firmã, sã-i situeze în spatele desfãºurãrii pro-
gramului de prevenþie pus la cale de managementul companiei. Aceasta
este o forma periculoasa de integrare, care poate avea ca scop elimina-
rea sindicatelor ºi scãparea de sub observaþie a sistemului de mecanisme
de relaþii industriale unde ei sunt prezenþi în mod pregnant; sau poate
avea drept scop reducerea autonomiei sindicatelor sub masca unui
consens în jurul unei „culturi de siguranþã“. Este vital sã se menþinã
autonomia colectiva a salariaþilor la toate nivelurile de acþiune de pre-
venire, pentru cã acest lucru este ceea ce va pune în luminã ºi va da
vizibilitate pentru o noi probleme ce nu au fost luate în considerare.
De asemenea, acest lucru va da posibilitatea de a realiza acþiuni de
promovare a sãnãtãþii la nivelul solicitãrilor de producþie ale companiei
sau la nivelul lanþului managerial. În sfârºit, acest lucru poate elimina
problemele de la locul de muncã ºi conduce dezbaterile legate de
politica utilizatã cãtre schimbãrile ce trebuiesc luate.

Limitãri ce trebuie depãºite
Directivele Comunitare formeazã un organ de legislaþie care deschide
în totalitate noi domenii în comparaþie cu sistemele de prevenþie naþionale
ale statelor membre. Dar acest sistem are ºi eºecuri. Este important ca
sindicatele sã identifice aceste slãbiciuni pentru a stabili o strategie de
prevenþie coerentã care sã meargã dincolo de implementarea directivelor,
copiind formulãrile ºi stabilind un întreg sistem de prevenþie.

1. Directivele acþioneazã aproape în întregime asupra relaþiilor dintre
angajatori ºi salariaþi, neluând în considerare prevederile publice
din cadrul sistemului de prevenþie.

2. Directivele nu iau în considerare în nici un fel impactul negativ al
angajãrilor în condiþii nesigure ºi periculoase. Ele se bazeazã pe ficþiu-
nea potrivit cãreia sãlãriaþii cu munca temporarã ºi cei permanenþi
se bucurã de aceleaºi conditii, care nu reflectã realitatea relaþiilor de
muncã la locul de muncã plãtit.

3. Nu a fost creatã nici o legaturã între sãnãtatea profesionalã ºi proble-
mele legate de egalitatea de ºanse.

4. Persoanele care desfãºoarã activitãþi proprii (liber-profesioniºtii) ºi
personalul din domeniul casnic rãmân în afara scopului directivei.

5. În mod general, directivele stipuleazã responsabilitãþile cu care fiecare
angajator este dator la propriul „sãu“ salariat. Producþia realã a muncii
este doar o reflectare parþialã a divizãrii între diferitele entitãþi legale
ce formeazã firmele. O firmã specializatã în muncã poate, în cele mai
multe cazuri, sã exercite un control extins asupra condiþiilor de muncã
ale unei firme subcontractante. Deºi Directiva-cadru stipuleazã o

47Gãseºte drumul prin politica Uniunii Europene de Sãnãtate ºi Securitate a Muncii

Frick et al., Sãnãtatea profesionalã sistematicã ºi securitatea manage-
mentului: perspective cu privire la dezvoltarea internationalã, Londra,
presa Pergamon, 2000

De citit: 



obligaþie de angajament de cooperare pentru întreprinderile aflate în
acelaºi loc de muncã, prevederile, aºa cum sunt în prezent, nu par a se
apropia de problemele legate de sãnãtate ºi securitate ce apar în
înþelegerile subcontractante.

Interacþiuni vitale care nu sunt întotdeauna atinse
Fie cã sunt la nivel de Comunitate, fie la nivel naþional, mãsurile de prevenþie
sunt eficiente numai extinzând domeniul pânã la asocierea strânsã cu
alte forme de stipulare care acþioneazã asupra unor factori-cheie ai
sãnãtãþii profesionale. Piaþa de muncã, sistemul de securitate socialã,
protejarea mediului, egalitatea de gen, educaþia ºi politicile de educaþie
profesionalã interacþioneazã în multe feluri, dar nu întotdeauna sunt aduse
în discuþie. Reglementarea pieþei reprezintã o zonã particularã de proble-
me cu privire la acest aspect. Reglementãrile Comunitare sunt destinate
sã ofere posibilitatea ca echipamentele de muncã ºi preparatele chimice
sã circule liber pe piaþa unicã a Uniunii Europene. Aceste reguli de comerþ
au însã lipsuri imense. În acest moment se aflã în proces de revizuire, ºi
acest lucru va afecta Directiva-mecanism 1989, precum ºi vastul organ
de reglementare cu privire la preparatele chimice adus în discuþie încã din
1967. Sindicatele solicitã sporuri substanþiale iar din partea autoritãþilor
publice doresc o politicã eficientã de supraveghere a pieþei.
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Marea majoritate a legislaþiei Comunitare Europene cu privire la
sãnãtatea ºi securitatea la locul de muncã este rezultatul acþiunii

sindicatelor. Deºi nu aduce în discuþie toate problemele, este un plus prin
care se pot obþine îmbunãtãþiri la sistemele de prevenþie. Dar acest lucru
necesitã acþiuni autonome din partea sindicatelor. Nu este suficient sã
se îmbunãtãþeascã structura – prevederile trebuie sã fie puse în practicã.
Numai sindicatele pot exercita presiunea necesarã pentru a face ca acest
lucru sã se întâmple. Acesta este motivul pentru care sãnãtatea profesio-
nalã se aflã pe agenda Confederaþiei Europene a Sindicatelor. Biroul
Sindical Tehnic European (din 2005 este Departamentul pentru Sãnãtate
ºi Securitate alo ETUI-REHS) a fost înfiinþat pentru a promova coopera-
rea dintre sindicatele europene din aceastã zonã. Campaniile conduse
în comun de CES ºi TUTB au inclus lupta de a interzice azbestul, campa-
nia pentru prevenirea dereglarea musculo-scheletalã, iniþiative de îmbunã-
tãþire a reglementãrilor pe piaþa preparatelor chimice (REACH) etc.

Rãdãcinile angajamentelor sindicale
Societãþile în care trãim sunt marcate de mari inengalitati. Unul din
aceste viduri sociale are legatura cu viaþa ºi sãnãtatea. Salariaþii au o
ratã scãzutã de speranþã decât membrii unor clase privilegiate. Bolile
– fie ea cancer, boli de piele sau invaliditate la locul de muncã – sunt
distribuite foarte inegal în rândul populaþiei. Condiþiile de muncã
reprezintã o cauzã a acestei situaþii.
În ultimii ani, inegalitãþile sociale din sãnãtate s-au adâncit în marea
majoritate a þãrilor din Uniunea Europeana. Vidul dintre clasele
privilegiate ºi salariaþi se adânceºte în termeni de moarte, boalã ºi

49Gãseºte drumul prin politica Uniunii Europene de Sãnãtate ºi Securitate a Muncii

4. Elemente esenþiale ale strategiei
sindicale Europene cu privire la sãnã-
tate ºi siguranþa la locul de muncã

Campania sindicalã Europeanã
împotriva dereglãrilor musculo-
scheletale:
• „Dereglarile musculo-scheletale;

unde ne aflãm, ºi unde am putea
fi“, ziarul HESA, nr. 27, iunie 2005,
pag. 22-27

• Rory O’Neill, Europa sub tensiu-
ne, TUTB, 1999
Vezi: http://hesa.etui-rehs.org>
Main topisc>MSD

Campania sindicalã Europeanã
pentru interzicerea azbestului în
Europa ºi în lume:
• „Azbestul in lume”, ziarul HESA,

Raport special, nr. 27, iunie 2005,

pag. 7-21
Vezi: http://hesa.etui-rehs.org>
Main topisc>Azbestos

Participarea CES la dezbaterile cu
privire la strategia Comunitarã
despre sãnãtatea la locul de
muncã:
• Laurent Vogel, Sãnãtatea profesio-

nalã. Opt zone de acþiune priorita-
re pentru politica Comunitarã,
TUTB, 2004

• „Strategia Comunitarã la mijloc
de drum“, ziarul TUTB, Raport
special, nr. 26, pag. 17-30
Vezi: http://hesa.etui-rehs.org>
Main topics>Community strategy

De citit: 



invaliditate. Creºteri similare dar mult mai drastice pot fi vãzute în
unele din þãrile din Estul Europei.

Sãnãtatea profesionalã este o prioritate majorã pentru sindicate. Proteja-
rea vieþii ºi sãnãtãþii a reprezentat motivul principal pentru care organi-
zaþiile cu salariaþi ºi-au fãcut simþitã prezenþa la începutul revoluþiei
industriale. Chiar ºi în prezent rãmâne o activitate-cheie. Este unul din
lucrurile principale pe care salariaþii le solicitã ºi astãzi din partea sindi-
catelor (protejarea vieþii ºi sãnãtãþii). Un sindicat incapabil sã acþioneze
cu privire la sãnãtatea profesionalã, va avea un minus de încredere atunci
când va trebui sã susþinã ºi alte interese ale salariaþilor. Argumentul
prin care sãnãtatea ºi securitatea reprezintã interese comune atât pentru
salariaþi cât ºi pentru angajator, nu este dovedit de fapte. În unele
cazuri, în care boala-sãnãtatea sunt traspuse în costuri vizibile pentru firmã,
poate exista o mãsurã de interes comun. În alte cazuri, compromisuri-
le pot produce ciocnire de gândiri destul de vastã. Mai existã ºi ale
cazuri în care iau naºtere conflictele.

În mod general, pot fi alese douã direcþii:
• Cu cât eºti mai departe de riscurile recunoscute ºi compensate, atât

de departate sunt strategiile. Aºadar, este mai uºor sã adopþi planuri
de reducere a accidentelor industriale decât sã ataci factori care afectea-
zã sãnãtate mentalã. In timp ce unele probleme legate de muncã sunt
menite eºecului care afecteazã ºi producþia (accidente, controlul
necorespunzãtor al diferitelor modalitãþi de poluare etc), altele sunt
legate de productivitatea însãºi, de intensitatea muncii ºi plasând
scopurile de producþie înainte de aspectele umane ale muncii (prin flexi-
bilitatea forþatã a orelor de muncã). În asemenea cazuri, mãsurile
eficiente de prevenþie tind sã aibã aceeaºi soarta cu scopurile mana-
gementului companiei.

• Cu cât se înmulþesc locurile de muncã temporare, cu atât se acordã
o importanþã scãzutã prevenþiei. În vremuri de ºomaj masiv, direcþia
este reprezentatã de administrarea riscurilor prin selecþia salariaþilor
ºi fluctuaþia acestora, unde practica prevenþiei este dictatã de analiza
cost-profit: acolo unde un loc de muncã s-a devalorizat, la fel se
întâmplã ºi cu sãnãtatea salariaþilor. Un salariat care este înlocuit
cu uºurinþã ºi ieftin, va fi vãzut ca o resursa „disponibilã“.

Lupta pentru sãnãtate nu poate fi separatã de acþiunea colectivã ºi de
organizare pentru a transforma condiþiile de muncã. Nici progresul
ºtiinþei medicale ºi nici progresul tehnic nu vor aduce îmbunãtãþiri
pe termen lung nefortate de astfel de acþiuni colective conduse de
salariaþi. Acesta este motivul pentru care astãzi în Europa, protecþia
sãnãtãþii la locul de muncã este parte a acþiunii sindicale.

Organizarea la locul de muncã: punctul de
plecare al oricãrei acþiuni sindicale ce se referã
la sãnãtate ºi securitate

Acþiunea sindicalã asupra sãnãtãþii profesionale are loc la mai multe
niveluri: în fiecare zi la locul de muncã, în negocierea colectivã din
industrie ºi inter-industrie, prin acþiuni politice conjugate ºi atacând
aceste probleme, în multe organe tripartite, în tribunale pentru apãrarea
salariaþilor bolnavi ºi rãniþi ºi obþinerea de decizii împotriva angajato-
rilor rãspunzãtori, prin relaþia cu mass-media pentru a conºtientiza
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profilul problemelor de la locul de muncã
etc. Punctul de plecare al acestei acþiuni îl
reprezintã organizarea salariaþilor. Este o zonã
în care salariaþii realizeazã cã au solicitãri ma-
jore din partea sindicatului lor, reflectând
experienþa câtorva generaþii: fãrã organiza-
rea muncii, nu existã siguranþa progresului
pe termen lung în sãnãtatea profesionalã.

Existã mecanisme pentru reprezentare patro-
nalã în sãnãtatea profesionalã din toate þãrile
Europei. Condiþiile ºi procedurile practice
pot varia foarte mult de la o þarã la alta, dar este
uºor de remarcat cã majoritatea covârºi-

toare a reprezentanþilor pentru sãnãtate ai salariaþilor sunt activiºti
sindicali, iar aceastã direcþie se regãseºte chiar ºi în þãrile unde legislaþia
permite celor ce nu sunt membri de sindicat sã fie aleºi. În general,
fãrã sprijin sindical, reprezentanþii pentru sãnãtate ai salariaþilor au un
orizont îngust pentru acþiuni independente îndreptate cãtre angajatorul
lor. Existã sute de mii de astfel de reprezentanþi de-a lungul Europei ºi
Uniunii. Ei reprezintã o bazã masivã. Un element central al strategiei
sindicale cu privire la sãnãtatea ºi securitatea la locul de muncã este
acela de a sprijini activitãþile lor zilnice ºi de a dezvolta o strategie totalã
inspiratã din experienþele ºi participarea lor.

Cum sã miºcãm reforma de sus în jos cãtre
o reînnoire a iniþiativei salariaþilor?

Acþiunea în domeniul muncii a repus sãnãtatea de la locul de muncã ºi
securitatea pe agenda mai multor þãri din Comunitate. Probleme la fel
de diferite ca intimidarea la locul de muncã, atacarea problemelor legate
de substanþele toxice ºi vãtãmãtoare, opoziþia faþã de caracterul tempo-
rar al muncii prin intermediul agenþiilor de angajare ºi a unui numãr
mare de subcontractori, toate acestea au dus la aceeaºi concluzie: este
greºit sã credem cã progresul tehnic ºi creºterea economicã vor aduce în
mod automat îmbunãtãþiri la locul de muncã. Acest lucru reprezintã o
bazã pentru o acþiune sindicalã înnoitã ºi conjugatã cu privire la condi-
þiile de muncã. Problema calitãþii în muncã rezultã din diferitele situaþii
naþionale.

Vor rãmâne însã dificultãþi care nu trebuie subestimate. Ca sã nu vorbim
de riscurile tradiþionale indubitabile, douã schimbãri importante în
organizarea muncii – intensificarea ºi angajarea temporarã – sunt provo-
cate de solicitãri din mai multe zone care au vaste implicãri politice
ºi au drept obiectiv direct reducerea drepturilor angajatorilor asupra
organizãrii producþiei. Nu se poate face nimic în mod efectiv în legaturã
cu dereglarea musculo-scheletalã, stres sau intimidarea la locul de
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Sindicatele din noile state membre ale Uniunii Europene
s-au confruntat cu noi provocari majore din restructu-
rarea industriei, creºterea ºomajului, plata colectivã,
apãrarea drepturilor sociale fundamentale etc. Din
acest punct de vedere, sãnãtatea ºi securitatea la
locul de muncã a fost situatã pe ultimele locuri de cãtre
sindicate, la momentul respectiv. Orium, sindicatele au
fost implicate în procesul creãrii-instituirii ºi transpu-
nerea legislaþiei, cât ºi în educaþie ºi alte forme de
spirjin pentru sãnãtatea sindicatului ºi securiatatea
activiºtilor la toate nivelurile. Acest lucru, împreunã
cu cooperarea în acest domeniu, ar putea reprezen-
ta baza pentru o viitoare implicare a sindicatelor în
organele pentru Securitatea ºi Sãnãtatea Profesionalã
(OSH).

Metodologia sindicalã pentru
evaluarea riscurilor:
• Pere Boix, Laurent Vogel, Evalua-

rea riscurilor la locul de muncã,
TUTB, 1999
Vezi: http://hesa.etui-rehs.org/
uk/publications/pub27.htm

• Margareth Keith et al., Cerceta-
rea cu picioarele goale, OIM,
2002
Vezi: http://www.ilo.org/public/
english/protection/ses/info/
publ/barefoot.htm!#%20line
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muncã, fãrã provocarea puterii angajatorului de a pune ordine în manage-
mentul afacerii sale. Existã un vid major între intensificarea amarã
a recunoaºterii acordatã problemelor ºi slãbiciunile strategiilor colective
intenþionate a le fi adresate.
Oricum, oricât de reale sunt aceste dificultãþi, noi domenii pentru acti-
vitatea proactivã a sindicatului se deschid, fiind exemplificate prin faptul
cã deºi destul de recent, conceptul de intimidare la locul de muncã a
devenit subiectul unor dezbateri aprige în ultimii ani. Conceptul de
boalã la locul de muncã se rãspândeºte, în timp ce imaginea pozitivã
a „întreprinderii“ îºi pierde din strãlucire. Activitatea sindicalã proactivã
în sfera prevenirii la nivel profesional, este doar un aspect al revendicãrii
inþiativei care în mod necesar va trebui sã atace multe aspecte (opoziþia
faþã de angajarea temporarã, intensificarea muncii, democraþie la locul
de muncã etc).

Provocarea pentru sindicate poate fi rezumatã dupa cum urmeazã: cum
este posibil ca reforma „de sus în jos“ reprezentatã prin transpunerea
directivelor Comunitare, sã poatã fi utilizatã pentru a schimba balanþa
puterii la locul de muncã? Alegerea a sute de mii de noi reprezentanþi
de securitate pentru salariaþi în unele þãri, obligaþia de a evalua toate
riscurile legate de muncã, precum ºi o mai bunã informare despre
preparatele chimice, poate reprezenta o oportunitate majorã. În mod
evident, o singurã structurã legalã nu reprezintã un tratament miraculos
pentru problemele de sãnãtate la locul de muncã. Dar poate însemnã
cã este o cale ce nu trebuie trecutã cu vederea. În timp ce, vorbind în sens
larg, reformele au fost împiedicate de o aplicaþie prin care se bifau niºte
cãsuþe, unele experienþe au arãtat cã nu trebuie urmatã aceastã cale.
O abordare extinsã a prevenþiei poate deschide orizonturi pentru
alianþe sindicale bazate pe evidenþa creºterii inegalitãþilor sociale din
sãnãtate ºi de naturã nefundamentatã a actualului sistem de producþie
cu privire la nevoile umane ºi cele legate de mediu. Pe aceastã bazã,
sindicatele pot realiza alianþe cu grupãri de mediu, lobby pentru sãnã-
tate publicã ºi, în general, cu orice persoanã care crede cã fiinþele
umane, natura ºi lumea nu sunt doar de cumpãrat ºi de vândut.

Cele douã dimensiuni ale strategiei sindicale
de prevenþie: internã ºi externã

În susþinerea pentru sãnãtatea salariaþilor, sindicatele stabilesc solicitãri
atât pentru propriile activitãþi cât ºi pentru ceilalþi jucãtori din societate.
Strategia sindicalã are deci douã dimensiuni – una internã ºi una externã.
Aspectul intern al strategiei sindicale poate avea multe pârghii. Tiparul
pentru experienþa sindicalã din ultimii ani, ne aratã cã existã anumite
direcþii:
• intensificarea numãrului de membri de sindicat la locul de muncã,

în special în întreprinderile mici ºi mijlocii, în sectoarele care prin
tradiþie au grad mic de sindicalizare, printre salariaþii cu contract
temporar etc.

• Asigurarea faptului cã problemele legate de locul de muncã nu sunt
tratate în izolare aºa cum sunt problemele tehnice pentru specialiºti.
Sãnãtatea la locul de muncã este legatã în mod direct de opþiunile
strategice ale companiei ºi de condiþiile generale de pe piaþa de
muncã. Angajarea pe perioadã determinatã, timpul flexibil de muncã,
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subcontractarea ºi calitatea sistemelor de management, reprezintã
totalitatea opþiunilor care au un impact asupra sãnãtãþii la locul de
muncã. Acest lucru demonstreazã cã exemplul pentru munca conju-
gatã trece prin mai multe domenii ale acþiunii sindicale precum
ºi prin problemele de sãnãtate de la locul de muncã de la toate
nivelurile: la nivel de companie, între reprezentanþii sindicali din
comisiile pentru sãnãtate ºi securitate, în negocierea colectivã, în
educaþie, în elaborarea politicilor (egalitatea de ºanse, mediu, securitate
socialã etc).

• Crearea unui mecanism de pârghii-reþele ºi utilizarea experienþei
activiºtilor sindicali de la locul de muncã în munca pentru extinde-
rea sindicatului. În unele firme, o prezenþã sindicalã puternicã, în
mod particular reprezentanþi activi de prevenþie, ºi o poziþie de
negociere puternicã poate ajuta la progresul în domeniul prevenþiei.
În alte zone, situaþia este mai puþin rozã. Este important sã obþinem
experienþa prin circulaþia lor astfel încât sã ajute la obþinerea de
progrese în domeniul condiþiilor de muncã din alte firme. ªtim
din experienþa reþelelor de sindicat sã înlocuim substanþele chimice
periculoase folosite în industria de construcþie ºi în cea de tiparit,
de exemplu, de aici rezultând ce potenþial uriaº existã în acest gen
de cooperare.

• Intregrarea orizontalã trateazã mai multe subiecte; integrarea verticalã
se referã la situaþia în care sindicatelor li se oferã capacitatea de a
elabora o politicã în urma experienþei salariaþilor. Sindicatele repre-
zintã vocea muncii într-un numãr mare de organe de conducere,
acolo unde scopul lor este acela de a exprima pãreri ºi a demonstra
cazurile de solicitãri pe probleme societale. În trecut, poate cã multe
sindicate au împãrtãºit pãreri care au importanþã dar nu sunt legate
direct de condiþiile de la locul de muncã, dar au fost transmise altor
organizaþii din miºcarea de pe piaþa muncii, cum ar fi partidele
politice. Dar legãturile instituþionale dintre partidele politice ºi sindi-
cate încep sã se diminueze. Mai bine o integrare verticalã a locului
de muncã îndreptatã cãtre diferitele niveluri de elaborare de politici,
încurajând sistemul transparent ºi democratic de reprezentare care
asigurã cã interesul salariaþilor va fi susþinut în toate zonele
activitãþii politice ºi sociale.
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În 1994, confederaþia sindicalã polonezã Solidarnosc,
în colaborare cu sindicatele suedeze au pus la cale ºi au
implementat un program de educaþie ºi informare despre
protecþia salariaþilor împotriva riscurilor pe care le impli-
cã azbestul. În timpul implementãrii programului, spunea
Solidarnosc, vor solicita guvernului sã înfiinþeze o „Unitate
de azbest“ formatã din specialiºti ºi reprezentanþi ai diferi-
telor grupuri pentru a contura un plan naþional de pro-
tecþie a salariaþilor ºi a societãþii împotriva riscurilor pe
care le implicã azbestul. Dar solicitarea sindicalã nu a
produs rezultatele aºteptate. Drept rezultat, au avut loc
proteste ºi greve ale salariaþilor din industria de azbest
în 1997, cu sprijinul Solidarnosc, ºi au continuat câteva
sãptãmâni, legându-se numai de pasivitatea guvernului.
Sindicatele au solicitat guvernului sã deschidã negocierile
pe baza unui program cuprinzãtor cu privire la probleme-
le legate de azbest. Alte eforturi importante au fost depuse

în domeniul unui program de educaþie despre utilizarea
în condiþii de siguranþã a produselor de azbest.
Drept urmare a acþiunii lansate de sindicate în 1994,
Parlamentul polonez a votat un act document prin care
se intrezicea folosirea produselor ce conþineau azbest
(1997).
În 1998, implementarea reglementãrilor a fost legiferatã:
• reglementarea cu privire la utilizarea în condiþii de sigu-

ranþã ºi îndepartarea produselor ce conþin azbest;
• reglementarea cu privire la educaþia despre utilizarea

în condiþii de securitate a produselor ce conþin azbest;
• reglementarea cu privire la supravegherea sãnãtãþii

salariaþilor expuºi la produsele ce conþin azbest, precum
ºi alte reglementãri mixte.

În 2001, guvernul polonez a elaborat un proiect de lege cu
privire la eliminarea azbestului ºi produselor ce conþin
azbest.

Polonia: iniþiativa sindicalã impotriva azbestului



Dimensiunea externã a strategiei sindicale din domeniul sãnãtãþii ºi
securitãþii la locul de muncã însemnã cã existã capacitatea de a influenþa
alþi jucãtori din aceastã zonã, fie ele autoritãþi publice, instituþii de
cercetare, comunitatea ºtiinþificã, presã sau alte mijloace de comunicare,
servicii de prevenþie etc. Sindicatele ar trebui sã vinã cu propuneri
ºi solicitari care sã producã o strategie unicã pentru protecþia sãnãtãþii
la locul de muncã.

Trei zone de activitate complemetare: naþionalã,
Europeanã ºi internaþionalã

Condiþiile de muncã se înrãutãþesc pe fondul unei competiþii escaladante
creatã de globalizarea capitalului. Acest lucru sporeºte importanþa
în domeniul colaborãrii sindicatelor pentru a obþine o strategie pentru
Comunitatea Europeanã. Se întrevede un nou impuls sindical mai
ales dupa accederea celor 10 state încã din mai 2004, dar ºi în lumina
acceptãrii altora în viitorul nu prea îndepãrtat. Extinderea UE este
o provocare majorã pentru sindicate. Extinde zona de activitate, le obligã
sã caute forme de solidaritate mai eficiente ºi prezintã o strategie
comunã pentru menþinerea sãnãtãþii salariaþilor.

Existã neconcordanþe în structura Comunitarã cu privire la termenul
de sãnãtate profesionalã: în timp ce oferã mijloace de îmbunãtãþire
a sistemelor naþionale de prevenþie, de fapt contribuie la subminarea
condiþiilor din alte zone. Miºcãrile în creºtere de privatizare a serviciilor
publice, încurajarea muncii temporare ºi eliberarea capitalului într-o
zonã mai puþin cunoscutã a nivelului social, sunt doar o parte din
aceºti factori. Existã un vid în creºtere între recunoasterea þintelor poli-
ticilor de sãnãtate ºi capacitatea celorlalte politici care ºi ele dau o formã
condiþiilor de muncã. Acest lucru este adevarat atât la nivelul Uniunii
Europene cât ºi la nivelul statelor membre individual.

De aceea, sindicatele nu se axeaza doar asupra transpunerii coerente a
directivelor comunitare, dar se implica proactiv în crearea unei balanþe
favorabile a puterii prin intermediul acþiunilor la cât mai multe niveluri.
Acþiuni „la nivel înalt“ cum ar fi cele din organele de conducere ale
Comisiei Consultative din Luxemburg, pot fi cu adevarat eficiente dacã
sunt susþinute de o cooperare sindicalã transnaþionalã sistematicã la
alte niveluri. Acest lucru include:
• dezvoltarea de acþiuni comune pentru sãnãtatea ocupaþionalã în cadrul

Consiliilor Europene de Muncã;
• acþiuni cu privire la sãnãtatea ocupaþionalã întreprinse de federaþiile

Europene din industrie;
• elaborarea de platforme sindicale comune ºi schimbul de experienþã

cu privire la sãnãtatea profesionalã.

Ar fi nechibzuit sã privim Uniunea Europeana drept o insulã ruptã de
realitate. Cooperarea activã ºi solidaritatea dintre sindicatele din diferitele
þãri sunt esenþiale pe o scarã largã, pentru a împiedica angajatorii sã
exploateze diferenþele majore dintre þãri, lucru ce ar duce la producerea
dumpingului social.
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La sfârºitul anilor 80, Uniunea Europeanã a desfãºurat o politicã pro-
activã cu privire la sãnãtatea profesionalã. O serie lungã de

directive au fost adoptate pentru a se adresa unei nevoi urgente de
prevenire a competiþiei pe o piaþã unicã, acþionând pe preþul vieþii ºi
sãnãtãþii salariaþilor. Termenul-limitã pentru implementarea câtorva
directive în legile naþionale, a fost stabilit la data magica de
31 decembrie 1992 – datã când prevederile pieþei unice erau stabilite
sã intre în vigoare între cele 12 state membre.

Directivele Comunitare au transmis sisteme de prevenire într-un ciclu de
reforme parþiale în diferitele þãri ale Uniunii Europene. Primele schimbãri
substanþiale ºi noutãþi au ridicat aºteptãri la nvel înalt. Dar aceste reforme
nefinalizate au arãtat semne de îngrijorare pentru cã se impotmoleau ºi
nu erau adecvate. În sens larg, principalele direcþii ale situaþiilor pot fi:
• riscurile tradiþionale încã mai produc mult rãu în domeniul sãnãtãþii

în ciuda a ceea ce se ºtie despre aceste riscuri ºi despre mãsurile de
prevenþie care le-ar putea reduce;

• principalele riscuri ce pot aparea sunt legate de intensificarea muncii,
noi forme ale organizãrii muncii ºi insecuritate. Vãtãmarile pe care le
pot cauza sunt în creºtere;

• a existat o schimbare în mortalitatea cauzelor specifice. Accidentele
fatale tind sã descreasca, în timp ce preparatele chimice sunt în prezent
principala cauza de moarte. Aºadar, un studiu din Spania estimeazã
cã bolile profesionale pot fi rãspunzãtoare de moartea a 15.000 de
persoane/an (aproximativ de 10 ori mai mult decat accidentele fatale).
Încordarea psiho-socialã este o altã cauzã majorã a morþii, dar foarte
puþine mãsurãtori statistice au fost fãcute.

• condiþiile de muncã sunt în declin sub forme diferite ºi în categorii
diferite de salariaþi.
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5. Viitoarea politicã Comunitarã
ºi „noua strategie“ a Comisiei

• Eurostat, Munca ºi sãnãtatea în
Uniunea Europeanã – un portret
statistic, 2004
Vezi: http://europa.eu.int/comm
/eurostat

• Documente despre sondaje
Europene cu privire la condiþiile
de muncã realizat de cãtre
Fundaþia din Dublin

Vezi: www.eurofound.ie/working/
surveys/index.htm

• Despre cum factorii psiho-sociali
se adaugã la inegalitãþile sociale
din sãnãtate: subiect special din
ªtiinþa Socialã ºi medicinã, Vol.
58, 2004
Vezi: www.sciencedirect.com/
science/journal/02779536
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Se poate dovedi cã, general vorbind, implementarea practicã a Directivei-
cadru ºi a mãsurilor de transpunere în legislaþia naþionalã, este deseori
un exerciþiu de bifare a unei cãsuþe. Obligaþia angajatorului de securitate,
care ar trebui sã cuprindã toate aspectele condiþiilor de muncã care
afecteazã sãnãtatea, este neglijatã în foarte mare mãsurã. Acoperirea
salariaþilor de cãtre reprezentanþii pentru sãnãtate ºi securitate cât ºi
pentru serviciile de prevenþie este neregulatã, ºi în unele þãri, un
numãr foarte mare de salariaþi rãmân în afara sistemului de prevenþie
în totalitatea lui. De aceea este corect sã spui cã scopurile esenþiale
ale Directivei-cadru nu au fost transmise în totalitate.
Aceastã concluzie este confirmatã de foarte multe analize, cât ºi de
raportul Comisiei cu privire la implementarea practicã a Directivei-
cadru publicat în februarie 2004.

Aceasta este o dezbatere crucialã care merge pânã la viitoarea politicã
comunitarã de sãnãtate profesionalã într-o procedura unde schimbãrile
ridicã probleme la fel de mari ca atunci când piaþa comunã începea sã
prinda contur. Schimbarea înfãþiºãrii muncii, globalizarea capitalului
ºi reorganizarea rezultatã a activitãþilor de producþie, cât ºi extinderea
UE pânã la 25 de state, necesitã un impuls prospãt pentru activitãþile
Comunitare cu privire la sãnãtatea profesionalã.
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În Italia comitetul coordonator al regiunilor ºi al provinciilor
autonome, a realizat recent un sondaj referitor la preve-
derile de prevenþie în mai mult de 8.000 de firme cu
cel puþin 6 angajatori. Este cel mai mare sondaj de
acest fel realizat în Uniunea Europeana în ultimii ani.
Rezultatele au zugrãvit o pozã amestecatã. A fot înre-
gistrat un progres în alcãtuirea unor forme de prevenþie,
iar reprezentarea angajatorilor are bazã într-un numar
de firme aflate în creºtere. Dar multe firme parcurg
mecanismul, rãmânând la litera de lege ºi eºuând la
implementarea unui program de activitãþi de prevenþie.
Rezultatul general este acela cã prevenþia este în foarte
mare mãsurã o activitate a „pãrþii maºinii”, imparþial
la managementul companiilor ºi la opþiunile legate de
organizarea muncii. Mulþi angajatori sunt mulþumiþi doar
prin stabilirea unui serviciu preventiv fãrã a crea un
sistem real de prevenþie.
În Spania, în mod substanþial au fost puse mai multe
resurse în prevenire, dar condiþiile de muncã nu s-au
îmbunãtãþit. Aceasta este constatarea paradoxalã fã-
cutã de cel de-al cincilea sondaj spaniol, recent publicat,
cu privire la condiþiile de muncã (2003). În comparaþie
cu ultimul sondaj, realizat în 1999, organizarea preven-
þiei s-a îmbunãtãþit simþitor în termeni de numãr. Cota
firmelor cu reprezentanþi în prevenþie a crescut de la
12,8% la 41,6%. În 1999, 24% din afaceri nu aveau
nici o formã de servicii de prevenþie. Acesta a scãzut
pânã la aprox. 9% pânã în 2003, dar aceste prevederi

preventive sporite sunt în marea majoritate cumpãrate
de la furnizori externi care nu au influentã asupra
opþiunilor strategice ale angajatorilor. Peste 51% din
locurile de muncã au numai un serviciu extern de
prevenþie, ºi nici o prevedere internã, în timp ce 22%
combinã un serviciu extern cu prevederi ale diferitelor
forme de prevenþie. Sistemul de prevenþie spaniol eºueazã
când este vorba despre educaþia salariaþilor. Apoape
jumãtate din salariaþii spanioli nu primesc educaþie
profesionalã în domeniul sãnãtãþii, ridicându-se la aprox.
60% la locurile de muncã ce au mai puþin de 10
salariaþi. Nemulþumirea faþã de condiþiile de muncã este
în creºtere: numãrul salariaþilor care sunt mulþumiþi
de condiþiile lor de muncã a scãzut de la 63,1% în 1999
la 59% în 2003. Organizarea muncii este o sursã de
nemulþumire continuã: aprox. 10% din salariaþi se plâng
despre faptul cã se munceºte prea repede; 6% se plâng
de lipsa de autonomie. Impactul sãnãtãþii este clar.
15,7% din salariaþi au mers la doctor pentru a face
un control legat de o problemã de sãnãtate dobânditã
la locul de muncã, în anul precedent sondajului (13%
în studiul din 1999), în timp ce 16,8% din salariaþi iau
cu regularitate pastile calmante (12,5% în 1999).
Studiile spaniole aratã impactul de gen al eºecului de
a aplica regulile – femeile salariate tind sã aibã din ce în
ce mai puþin acces decât barbaþii la toate prevederile
de prevenþie.

Constatãri din sondajele naþionale



Strategia Comunitarã pentru perioada 2002-2006
Dupã mai mulþi ani de dezbateri dificile, Comisia a adoptat o Comuni-
care în martie 2002, subliniind strategia Comunitara cu privire la sãnã-
tatea profesionalã pentru anii 2002-2006. Aceasta strategie a fost în
general corecta, dar destul de vaga în privinþa mãsurilor practice ºi
a programului. În loc sã fie un program de muncã ferm, strategia a
fost mult prea îngreunata în privinþa pronunþãrilor generale despre
nevoia de a combina mai multe abordãri ºi instrumente diferite. Acest
eºec a fost înrãutãþit de personalul insuficient de la nivelul unitãþii
Comisiei Europene pentru sãnãtate ºi muncã, care acum are doar un
oficial Comunitar ºi doi experþi naþionali ce manevreazã uriaºa cantitate
de cazuri de riscuri chimice, de exemplu. Este clar cã aceastã subminare
structuralã a departamentelor Comisiei este un dar pentru industria
de lobyy destul de activã în domeniul preparatelor chimice.

Apoi, Consiliul de Minstri, care reprezintã statele membre, a fost sufocat
deseori de initiativele transmise de cãatre Comisie. Nu înainte ca pro-
gramul pentru 2002-2006 sã fi fost adoptat, o alianþã nemaipomenitã
a prins contur între dl Tony Blair, dl Berlusconi ºi dl Aznar, cu scopul
de a tãia orice nouã legislaþie ambiþioasa cu privire la drepturile sociale
de angajare. Noile state membre care au aderat în 2004 au fost deseori
neîncrezãtoare în legãturã cu noile iniþiative Comunitare, considerând
cã ei încã mai trebuie sã înþeleagã actuala structurã Comunitarã de
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Exemple din raportul Comisiei de
implementare – evaluarea riscurilor,
documentaþie ºi supervizare 
Danemarca: aproape jumãtate din întreprinderi nu
ºi-au pus la punct nici o evaluare a riscurilor. 27% din
întreprinderile cu 5 pânã la 19 salariaþi au realizat
un studiu cu privire la evaluarea riscurilor. 61% din
întreprinderile cu 20 pânã la 49 de salariaþi, 67%
din întreprinderile cu 50 pânã la 199 de salariaþi ºi
95% din intreprinderile cu 200 ºi mai mulþi salariaþi
au realizat studii cu privire la condiþiile de muncã
(1998).

Germania: între un sfert ºi o treime din întreprinderi
au realizat evaluãri sistematice ºi cuprinzãtoare ale
riscului. Având în vedere marimea acetor companii,
acest lucru acoperã 75% din totalitatea locurilor de
muncã.

Olanda: 58% din intreprinderi analizeazã riscul. 80%
din întreprinderile cu mai mult de 20 de salariaþi ºi 96%
din întreprinderile cu mai mult de 100 de salariaþi.
Printre cele mai mici întreprinderi, cu 2 pânã la 9
angajaþi, numai 52% ºi-au îndeplinit obligaþiile.

Regatul Unit al Marii Britanii: 30% din întreprinde-
rile care erau familiarizate cu aceastã obligaþie au
facut o evaluare. În total, mai mult de 80% din toate
întreprinderile ºi-au îndeplinit evaluarea riscurilor.
22% din întreprinderi nu au nici un fel de documenta-
þie cu privire la rezultate; acestea sunt reprezentate
de majoritatea întreprinderilor, cu mai putin de 5
angajati, dar ºi 3% din întreprinderile de mari ºi 24%
din întreprinderile cu mai putin de 50 de angajaþi.

Exemple din raportul Comisiei
de implementare – creºterea
conºtientizãrii
Olanda: printre întreprinderile care nu ºi-au îndeplinit
obligaþiile de a stabili e evaluare a riscurilor, 9% au
spus ca nu sunt familiarizaþi cu aceastã obligaþie ºi
8% nu erau conºtienþi de o analizã a condiþiilor de
muncã ºi de evaluarea riscurilor la locul de muncã.
Aceste întreprinderi sunt în mod predominant de
mãrime micã.

Spania: 68% din întreprinderi susþin cã nu au înþeles
obligaþiile angajatorului. 16% din întreprinderi au ra-
portat cã nivelul informaþiei cu privire la securitatea
ºi sãnãtatea profesionalã a fost insuficientã. 59% din
angajatori au susþinut ca nu sunt familiari cu obligaþia
de a dezvolta ºi implementa mãsurile necesare pentru
securitatea ºi protecþia sãnãtãþii salariaþilor. 18% din
angajatori susþin cã au doar o vaga idee despre ase-
menea mãsuri iar 13% sunt informaþi cu privire la
obligaþia lo dar nu au luat încã nici o acþiune.

Suedia: întreprinderile mici au raportat dificultãþi în
înþelegerea prevederilor. Informaþia pare sã ajungã
la specialiºtii din sãnãtate ºi securitate precum ºi
la diferite asociaþii, în loc sã ajungã la principalii actori
de prevenþie: angajatori ºi angajaþi.

Regatul Unit al Marii Britanii: o investigatie empiricã
a confirmat faptul cã angajatorii din întreprinderile
mici au dificultãþi în înþelegerea materialului informa-
þional furnizat de cãtre autoritãþi.



legi. Angajatorii au fost în mod particular ocupaþi, iar lobby-ul lor este
unul din motivele pentru care Comnisia a lãsat sã treacã uºor reglemen-
tarea reformei referitoare la vânzarea preparatelor chimice (REACH).
Dupa acel „nu“ referitor la referendumul Constituþiei Europene din
Franþa ºi Olanda, conservatorii ºi partidele pro-piaþa unicã, au fãcut
o demonstraþie despre ceea ce însemnã o solidarizare pentru vot. Ei au
susþinut cã publicul respingea o Europã ale cãrei reglementãri ajungeau
prea departe în fiecare detaliu al vieþii lor zilnice. Ei au pledat pentru
un „foc în aer liber“ al legislaþiei europene în diferite domenii. Este o
roatã care arunca copilul afarã cu tot cu scaldãtoare. O antipatie faþã de
birocraþie nu are sprijin egal pentru legea junglei. Ceea ce îºi doresc
oamenii pentru locul lor de muncã ºi pentru mediul de muncã, este mult
mai puternic ºi mai bun decât prevederile Comunitãþii de a se miºca cãtre
o armonizare extinsã a condiþiilor de viaþã ºi de muncã din Europa.
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Dereglãrile musculo-scheletale reprezintã una din cele
mai mari probleme de sãnãtate legate de locul de muncã
din ziua de azi. Datele Eurostat au raportat un nivel de
cauze ale dereglãrilor musculo-scheletale. Intensificarea
muncii joacã un rol major, dar printre alte lucruri se mai
regãsesc ºi echipamentul de lucru nepotrivit individului
ºi muncii pe care o desfãºoarã, proiectarea insuficientã
a locului de muncã ºi stresul. Studiul Fundaþiei Dublin cu
privire la condiþiile de muncã a arãtat cã un numãr mare
de angajaþi sunt expuºi la diferiþi factori particulari ce
cauzezã dereglarile musculo-scheletale (MSD):
• Poziþii dureroase/ 47% (pentru mai puþin de 25%

din timpul de munca)
Obositoare 28% (permanent) 

• Miºcãri repetate 31%
• Stresul 28%
• Vibraþiile 24% (pentru mai puþin de 25%

din timpul de muncã)

Comunicarea Comisiei cu privire la Strategia Comuintarã a
denumit pe bunã dreptate dereglarea musculo-schela-
talã, drept o prioritate a siguranþei ºi sãnãtãþii la locul
de muncã. Directivele existente nu se referã la acest
aspect în mod efectiv, de vreme ce sunt limitate la riscuri
specifice (munca cu echipamente ce au ecran de proiecþie,

manipularea manualã ºi, foarte curând vibraþiile). O directi-
vã generalã cu referire la dereglãrile musculo-sheletale
care sã stabileascã solicitãrile ergonomice, ar reprezen-
ta un progres în aceastã zonã, unde valoarea contribu-
þiilor Comunitare este dincolo de îndoialã. Cu þãrile nordice
de o parte, nici un stat membru nu a mai reuºit sã aducã
reglementãri, în special unele care sã adreseze aceste
probleme. Dificultatea este mai degrabã politicã decât
tehnicã: atacarea dereglãrilor musculo-scheletale la sursã
înseamnã acþiunea asupra organizãrii muncii ºi în special
luarea de mãsuri împotriva intensificãrii muncii. Comuni-
carea conþinea douã pasaje cu privire la iniþiativele
Comunitare în domeniul dereglarilor musculo-scheletale,
anunþând o Comunicare care va aprofunda cauzele ºi va
propune amendamente sau noi reglementãri legale în
domenii în care acoperirea este încã incompletã. Perioada
de strategie se apropie de final, dar masurile practice
sunt încã dorite. Comisia a lansat o consultare generalã
iniþialã a sindicatelor ºi organizaþiilor patronale, dar nu
s-a stabilit o agendã de mãsuri practice. Confederaþia
Europeanã a Sindicatelor solicitã elaborare unei directive
generale cu prevederi ergonomice esenþiale pentru preve-
nirea dereglarilor musculo-scheletale.

Dereglãrile scheleto-musculare: o provocare importantã
pentru Strategia Comunitarã



Reglementarile de pe piaþã reprezintã
în prezent un mare teren de joacã

Interactiunea dintre regulile de angajare în privinþa sãnãtãþii profesionale
ºi regulilor de pe piaþã, continuã sã punã piedici în funcþionarea siste-
melor de prevenþie.
Nici situaþia referitoare la echipamentele de muncã nici cea referi-
toare la preparatele chimice nu sunt suficient de bune. Principiile de
prevenire înseamnã cã selecþia factorilor materiali cu care se realizeazã
munca, joaca un rol important. O selecþie adecvatã poate fi fãcutã numai
dacã un numar de cãsuþe-cheie sunt bifate:
• cerinþele de sãnãtate ºi securitate trebuie sã fie integrate înainte ca

lucrurile sã ajungã pe piaþã. Acest lucru însemnã cã echipamentele ºi
produsele moºtenite trebuie þinute departe de piaþã dacã acest lucru
este posibil;

• numai dacã este exercitat un control public eficient;
• experienþa angajaþilor trebuie luatã în considerare pentru îmbunãtãþi-

rea proiectului echipamentelor ºi produselor. Acest lucru înseamnã
cã resusele trebuie sã fie disponibile pentru a realiza feed-back-ul
informaþiei;

• trebuie sã existe informaþii detaliate bazate pe o evaluare meticuloasã
a riscurilor pe care se vor baza opþiunile firmei.

Sindicatele au la dispozitie 4 ani pentru a depune eforturi în rezolva-
rea acestor probleme de echipamente de muncã ºi echipament personale
de protecþie. ªi totuºi, participarea sindicalã în standardizarea activitã-
þilor rãmâne la o cotã micã. Controlul pieþei este neuniform ºi deficient.
Multe din echipamentele de pe piaþa CE eºueazã în satisfacerea cererilor
de sãnãtate ºi securitate.

Situaþia referitoare la preparatele chimice este chiar mai gravã. Actualul
sistem se bazeazã pe un complex imens de directive ºi reglementãri
realizate de-a lungul timpului încã din 1967. Principala forþã de
comandã a fost scopul industriei produselor chimice de a se elibera
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• Fondul dezbaterilor cu privire la
strategia Comunitarã de sãnã-
tate la locul de muncã poate fi
gãsit pe site-ul HESA:
http://hesa.etui-rehs.org>Main
topics>Community strategy

• Declaraþia Grupului Salariaþilor
din Comitetul Consultativ al
Comisiei de la Luxemburg –
raport: http://hesa.etui-rehs.org
/uk/newsevents/newsfiche.
asp?pk=47

• Raportul Comisiei cu privire la
implementarea practicã a Di-
rectivei-cadru ºi cele 5 directive
individuale (februarie 2004):
http://europa.eu.int/eur/lex/
en/com/cnc/2004/
com2004_0062en01.pdf.

Despre dereglãrile musculo-
scheletale:

• „Dereglãrile musculo-scheletale:
unde suntem ºi unde am fi putut
fi“, HESA, nr. 27, iunie 2005,
pag. 22-27

• „Dereglãrile musculo-scheletale
în Europa“, TUTB, raport spe-
cial, nr. 11-12, iunie 1999

• J.A. Ringelberg ºi Theoni
Koukoulaki, Estimarea riscurilor
pentru dereglãrile musculo-sche-
letale în proiectarea mecansimu-
lui, TUTB, 2002

• Jeremy Hague, dreglãrile muscu-
lo-scheletale ºi organizarea muncii
în industria de confecþii din Europa,
TUTB, 2001

• Rory O’Neill, Europa sub tensiune,
TUTB, 1999

De citit: 



de barierele înfiinþãrii unei pieþe unice de preparate chimice în Uniunea
Europeanã. Aceste consideraþii comerciale au cântãrit mai greu decât
protecþia mediului înconjurãtor. Sistemul pus în funcþiune oferã un
avantaj major întreprinzãtorilor de preparate chimice, care trebuie sã
producã o evaluare iniþialã a riscurilor pe bazele pe care trebuie sã-ºi
clasifice produsele ºi sã urmeze un anumit numãr de regului legate
de riscurile declarate. Notificarea acestei evaluãri iniþiale ºi rezultatele
sale trebuiesc trimise autoritãþilor publice, ºi intrã într-un sistem
Comunitar de informaþii. Dacã nu se primesc obiecþii într-un interval
de 45 de zile, substanþa poate fi adusã pe piaþã. În practicã, autoritãþile
publice rareori au obiecþii faþã de un produs ce se aflã pe piaþã.

Acest lucru înseamnã cã, în multe feluri, securitatea peparatelor
chimice reprezintã în întregime o problemã a firmelor care le produc. În
teorie, retragerea acestui sistem poate fi compensatã prin efectuarea
de controale riguroase de cãtre autoritãþile publice, care ar trebui sã
verifice substanþele chimice sã vadã dacã acestea sunt în concordanþã
cu legislaþia Comunitarã. Dar existã un impediment referiror la o astfel
de evaluare oficialã comparatã cu cantitatea de substanþe ce apare pe
piaþã, lucru care lasã evaluarea producãtorului ca singurã piatrã de
temelie pentru majoritatea substanþelor. Evaluarea inþiala a riscurilor
nu oferã garanþia independenþei. Este realizatã de firme ale cãror inte-
rese se regãsesc în vânzarea a ceea ce ei produc ºi are ca rezultat ceea
ce nu întotdeauna este o calsificare adecvatã. O evaluare publicatã de
cãtre Comisia Europeanã în 1998 a raportat clasificarea incorectã în
25% din cazuri ºi etichetarea greºitã în 40% din cazuri. De asemenea,
producãtorii aduc noi substanþe pe piaþã dar nu le declarã ca fiind pericu-
loase deºi ele sunt suspectate ca fiind.

Azbestul a exemplificat lipsa de rãspuns din partea unui sistem regulator
în care sãnãtatea profesionalã a reprezentat o parte a problemei. Uniunea
Europeanã a reuºit sã interzicã vânzarea unor substanþe chimice sub
Directiva de Restricþie a Vânzãrilor din 1976. Evidenþa ºtiinþificã la acel
moment a fost suficient de puternicã pentru justificarea interzicerii. Dar
abia peste un sfert de secol azbestul a fost scos în afara legii. Aceastã
întârziere va fi condamnatã pentru moartea a zeci de mii de oameni
în anii ce vor urma.

Miza este mare. Expunerea la riscuri chimice reprezintã o cauzã majorã
a inegalitãþilor sociale din sãnãtate. De exemplu, studiul din 2003 SUMER
din Franþa a descoperit cã aprox. 38% din angajaþi (7 milioane) au fost
expuºi la produse chimice. Procentul este mai mare de 45% pentru
muncitorii ce folosesc mâinile, mai mult de 30% pentru gulerele albe
din comerþ ºi servicii, mai mult de 16% pentru tehnicieni ºi numai
în jur de 3% pentru managementul de conducere. Mai mult de 16%
din salariaþi sunt expuºi la cel puþin 3 substanþe chimice diferite.
2.370.000 de angajaþi din Franþa sunt expuºi la carcinogeni recunoscuþi,
mai mult de 205 din ei pentru mai mult de 20 de ore pe sãptãmânã.
Iar salariaþii sunt primele cazuri ale interacþiunii dintre expunerea
profesionalã ºi poluarea mediului.

Reglementãrile viitoare cu privire la piaþa produselor chimice este punctul
central al unei controverse aprige ce se desfãºoarã la nivel de Comuni-
tate. În februarie 2001, Comisia a transmis propuneri pentru reforma
Carta Albã, care s-a bucurat de o primire favorabilã. O luptã ofensivã
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împotriva acestor reforme a fost lansatã de patronatele din industria
chimicã în 2002, transmis în forþã de cãtre unele guverne, în particular
de cãtre Administraþia Bush.

Campania de dezinformare sistematicã condusã de industria chimicã
a înregistrat un anumit succes. Propunerea Comisiei din octombrie
2003 se aflã la o aruncãturã de bãþ de propunerea iniþialã a reformei.
2006 va fi un punct de turnurã. Dezbaterile ce se desfãºoarã sunt de
departe cele mai importante pentru sãnãtatea ºi securitatea salariaþilor
încã din 1989 de la Directiva-cadru.

Este vital pentru sindicate sã se facã auzite printr-o voce puternicã în
aceste dezbateri, care afecteazã toþi salariaþii, nu numai pe cei care lu-
creazã în industria chimicã. Experienþa ne aratã cã directivele cu privire
la utilizarea substanþelor chimice ºi de prevenire a cancerului legat
de locul de muncã, nu sunt implementate în mod corespunzãtor, în mare
parte din cauza eºecurilor în regulile pieþei. Problemele de sãnãtate sunt
rãspândite în mod particular în industriile consumatoare cum ar fi
construcþiile, textile ºi sectoarele de prelucrare a metalelor, ca sã nu mai
vorbim de industria de servicii ca de ex. curãþãtoria ºi sãnãtatea. Pentru
acest motiv, principiile fundamentale de activitate sindicalã proactivã
în aceastã zonã, ar trebui sã fie;

• luarea unei atitudini pentru independenþa
sindicatelor în faþa unei presiuni ridicate din
partea patronatelor din industria chimicã ce
pledeazã pentru propriile locuri de muncã;
• luarea unei atitudini de solidaritate între
toate categoriile de salariaþi;
• alianþe cu organizaþiile de mediu, grupuri
de feministe ºi instituþii de sãnãtate publicã
pentru a se asigura cã interesul sãnãtaþii ºi me-
diul sunt plasate înaintea tuturor dorinþelor
de a obþine profit.

Este clar cã REACH nu este doar o dezba-
tere tehnicã, ci ºi o problemã-cheie pentru
salariaþi. Adoptarea acestei reforme ar putea
da un impuls nou prevenþiei.

Cãtre o nouã strategie pentru 2007-2012
La începutul anului 2005, noua Comisie a publicat Agenda Politica-Socialã
având douã prioritãþi: angajarea totalã a forþei de muncã ºi egalitatea
de ºanse. Sub Comunicarea numitã „O nouã dinamicã pentru relaþiile
industriale“, Comisia realizeazã planuri pentru o nouã strategie de sãnã-
tate ºi securitate la locul de muncã pentru perioada 2007-2012. Ar
trebui sã se axeze pe riscurile noi, menþinerea nivelurilor minime de
protecþie ºi acoperierea pentru salariaþii care nu sunt protejaþi în mod
corespunzãtor.

Protecþia nu poate fi armonizatã la un nivel minim fãrã adoptarea
directivelor care stipuleazã un set de bazã comun de drepturi pentru
salariaþii din Europa. Pentru ca acesta sã fie eficient, programul trebuie
sã facã o rezerva pe stoc de resurse publice (de reglementare, financiare
ºi umane) alocate pentru sãnãtate ºi securitate în fiecare stat mebru. Dacã
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REACH conþine 3 linii de acþiune:
1. Înregistrarea. Toate substanþele produse în vo-
lume de cel puþin o tonã (a crescut pânã la 10 tone
în ultima propunere) trebuie sã fie înregistrate.
Producatorul sau importatorul trebuie sã supunã
aprobãrii un dosar la autoritãþile publice ce trebuie
sã conþinã, în special, o evaluare preliminarã a riscu-
lui, informaþii despre cea mai sigurã metodã de a
utiliza produsul, plus alte informaþii.
2. Evaluarea. Autoritãþile publice vor examina dosar
cu atenþie. Teste diferite sunt solicitate în concordan-
þã cu cantitatea produsã.
3. Autorizarea. Permise speciale vor fi solicitate
înainte ca cele mai periculoase substante – cum ar
fi carciogenii ºi distrugatorii de endocrine – sa fie
vânduþi.



existã o lectie ce trebuie învãþatã astãzi din politicile
Comunitãþii de-a lungul celor 15 ani, este aceea
a importanþei de a participa la strategii comune
ºi naþionale de prevenþie Comunitarã. Deseori
statele ºi-au vãzut propriul rol restrâns în direcþia
implementãrii directivelor în legislaþia naþionalã
prin copierea formulãrilor fãrã a furniza mijloa-
cele prin care sã le punã în practicã eficienþa.

Noua strategie trebuie sã fie mai bine orientatã
în privinþa acþiunilor, având un program stabilit.
Sindicatele doresc ca strategia Comunitarã sã se
axeze pe douã riscuri majore: dereglãrile muscu-
lo-scheletale (principala cauzã de îmbolnãvire a
unei munci depuse în urma stresului major) ºi
substanþele chimice – o cauzã majorã a îmbolnãvi-
rilor legate de muncã, unde structura de regle-
mentare este în mod curent revizuitã. Asigurarea
protecþiei egale pentru toþi angajaþii înseamnã
cã în sfârºit se face ceva în legãturã cu sãnãtatea
ºi securitatea salariaþilor care nu au o siguranþã
a locului de muncã. Rãspândirea cazurilor de
angajare-concediere începe sã atârne din ce în ce
mai greu în privinþa sãnãtãþii din întreaga Europã.
Prevederile comunitare existente nu sunt pregã-
tite sã atace aceastã problemã. Dreptul angajaþilor

la reprezentare colectivã, garantat în Directiva-cadru din 1989,
reprezintã un alt element-cheie. Mulþi salariaþi, în special personalul
din agenþiile temporare ºi salariaþii din SME sunt lãsaþi în afara acestei
directive.

Discuþii politice despre o „mai buna reglementare“, „abordãri voluntare“
ºi alte „derogãri fine“ impiedica adresarea adevaratelor probleme. Lovitu-
ra grea suferitã de locuitorii din New Orleans în care au avut loc
inundaþii, ar trebui sã ridice întrebãri retorice despre cei ce cheamã la
o intervenþie minimã a statului având convingerea cã piaþa va fi un furnizor
bun. Anii ce vor veni vor reprezenta o piatrã de incercare în foarte
multe cazuri. Atât sãnãtate la locul de muncã cât ºi mediul de muncã vor
reprezenta provocari majore pentru toate statele. Oare dupã extindere
Europa va fi mai mult decât o piaþã mare condusã de un razboi ascuns
în care vieþile angajaþilor ºi sãnãtatea sunt costisitoare? Sau va fi dezvoltatã
o Europã socialã care va ridica standardele de viaþã ºi condiþiile de muncã?

Concluzii: sã muncim împreunã în cadrul unei
strategii sindicale independente

Inegalitãþile sociale s-au adâncit în toate þãrile Comunitãþii Europene de-a
lungul ultimilor 20 de ani. Cei ce deþin resurse primesc o porþie mai mare
din crearea prajiturii numita sãnãtate, decât cei ce câºtigã un salariu.
Ingalitãþile legate de sãnãtate s-au adâncit ºi ele. Inrãutãþirea condiþiilor
de muncã sunt parte a acestor inegalitãti, datorate competiþiei escaladante
determinate de globalizarea capitalului. Extinderea UE reprezintã o
provocare pentru sindicate. Lãrgeºte sfera de activitate, le forþeazã sã
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Cehia: propuneri sindicale ce au
drept scop obþinerea unei strategii
de sãnãtate ºi securitate
Sindicatele au solicitat de multa vreme o strategie
în domeniul sãnãtãþii ºi securitãþii la locul de muncã.
În 2000, guvernul ºi reprezentanþii partenerilor sociali
au deschis negocierile cu privire la acest subiect.
Politica Naþionalã pentru Securitatea ºi Sãnãtatea la
Locul de Muncã a fost adoptatã în 2003, iar Pro-
gramul Naþional de Acþiune pentu Securitatea ºi
Sãnãtatea la Locul de Muncã 2004-2006 a fost
adoptatã pe aceastã bazã. Aceste mãsuri pãreau cã
vor face paºi mari cãtre introducerea sistematica a
securitãþii sãnãtãþii profesionale la nivel naþional, pre-
cum ºi accelerarea mãsurilor de transpunere ºi imple-
mentare a legislaþiei Europene. Programul de Acþiune
stabileºte prioritãþi, responsabilitãþi ºi termene-limitã
pentru un numãr de sarcini referitoare la legislaþie,
stimuli economici, constrângeri, promovare, cercetare
educaþie ºi cooperare internaþionalã în cadrul securi-
tãþii sãnãtãþii profesionale, dar nu au fost alocate
resursele necesare. Acest lucru, împreunã cu lipsa unei
dorinþe politice, a condus în mod inevitabil la intârzieri
semnificative în implementarea programului, care este
încã criticata de catre sindicate.



caute forme eficiente de solidaritate ºi sã stabileascã o strategie comunã
pentru menþinerea sãnãtãþii salariaþilor.

Extinderea UE nu va da ceasul înainte sau înapoi în mod automat.
Uniunea Europeanã furnizeazã o reglementare generalã a structurii pentru
sãnãtatea profesionalã. Pe de-a-ntregul, este o structurã care – deºi în
nevoie de amendamente ºi dezvoltãri în diferite zone – oferã mijloace
de îmbunãtãþire a sistemelor existente de prevenþie.

Dar nu este o reþetã sigurã pentru o strategie de prevenþie eficientã, aºa
cum se poate observa la nivelul UE cât ºi la nivelul statelor membre
în mod individual. O strategie preventivã se referã la stabilirea de
prioritãþi, alocând resurse pentru a crea mijloacele pentru a acþiona cu
promptitudine, de a sprijini, controla ºi evalua politicile adoptate. Acest
lucru înseamnã cã trebuie sã privim la sistemele de prevenþie cu ochi
critic pentru a vedea dacã sunt gata pentru a provoca schimbãri la
locul de muncã.

Marea problemã se referã la cum funcþioneazã în practicã. Reglementã-
rile existente ºi cunoaºterea despre prevenþie ajutã prevenirea accidentelor
de muncã. Abilitatea sindicatelor de a manevra energiile ºi de a le arhiva
ºi de a le distribui în mod corect cu privire la sãnãtatea la locul de
muncã, este în mod evident factorul definitor în determinarea unui
nou impuls politicilor publice din aceasta zona. Acest lucru se întâmplã
pentru cã reformele „de sus în jos“ strâns legate de nevoia de a duce la
îndeplinire directivele Comunitare, au cam ieºit din vigoare. În aceastã
luptã, colaborarea între sindicatele din vechile ºi noile state membre ale
Uniunii Europene, precum ºi cu þãrile aplicante, vor fi de importanþã
majorã.
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ANEXA 1
Comitetul Consultativ:reguli de procedurã

Intâlniri ale Comitetului Consultativ (AC):
• Intâlnirile sunt stabilite cu cel puþin 3 sãptãmâni înainte de datã.

Agenda ºi documentele preparatorii sunt distribuite.
• Agenda este aprobatã la începutul întâlnirilor. Membri pot propune

articole pentru urmãtoarea întâlnire.
• Membri, coordonatori grupurilor de interes, observatori ºi experþi,

participã la întâlniri.
• Grupurile de interes (guverne, sindicate, angajatori) pot fi însoþiþi

de pânã la 2 experþi.
• Minutele sunt întocmite la fiecare întâlnire. Membri le primesc nu

mai târziu de 10 zile înainte de întâlnire.

Proceduri de luare a deciziilor:
• Opiniile ºi motivele pe care sunt bazate trebuie sã fie aprobate de

o majoritate absolutã de voturi.
• Voturile goale ºi absentele sunt considerate voduri valide.
• Toate Opiniile date de AC trebuie însoþite de numãrul voturilor.
• Dacã minoritatea o solicitã, îºi poate exprima pãrerea asupra Opiniei

prin mijloace scrise.
• Opiniile sunt adresate Comisiei (EC) ºi sunt disponibile pentru

membri.
• Purtãtorii de cuvânt îºi exprimã pareriele.
• Preºedintele adoptã Opiniile dacã existã înþelegere.
• Dacã nu existã înþelegere, se voteazã prin ridicarea mâinilor sau strigarea

numelui.
• Moþiunile Opiniilor amânate sau neexprimate trebuie votate înaintea

celorlalte.
• În cazul amendamentelor, acelea care sunt cele mai depãrtate scoase

din textul de bazã sunt votate primele.
• Votul final va fi dat asupra textului aºa cum e dupã votul anterior.
• Preºedintele sau membrii pot muta închiderea dezbaterii.
• Membrii au prioritate dacã doresc sã vorbescã la încheiere.
• Moþiunile de încheiere a dezbaterilor vor fi supuse la vot.
• Aceste reguli se aplicã oricãrei decizii care va fi luate sau oricãrui do-

cument care va fi adoptat de AC.
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• În unele cazuri, AC sau preºedintele pot încredinþa ciornele unei
Opinii Biroului.

• În cazul procedurilor scrise, membri plini vor vota în timpul limitã,
nu mai devreme de 14 zile.

• În cazuri excepþionale, un membru supleant poate fi delegatul unui
membru plin.

• Orice absenþã de la vot poate fi consideratã ca o aprobare subînþe-
leasã a propunerii.

• O majoritate absolutã este necesarã în cazul unei adoptãri.
• Dacã preºedintele a iniþiat o procedurã scrisã, Biroul poate solicita

o examinare suplimentarã. 

Organizarea internã
• Trei grupuri de interes desemneazã purtãtorii de cuvânt ºi coordonatori.
• Ei þin întâlniri preparatorii înaintea întâlnirilor AC, ºi de cel puþin

încã douã ori pe an.
• Aceleaºi reguli ca mai sus se aplicã ºi la întâlinrile lor.
• Biroul este prezidat de unul dintre purtãtoii de cuvânt pe baza unui

sistem de rotaþie anual.
• Sunt numiþi un vice-preºedinte ºi un raportor.
• Biroul se întruneºte cu cel puþin douã sãptãmâni înaintea întâlnirilor

AC, ºi regulat pentru a organiza activitãþi.
• Minutele întâlnirii sunt scrise la Secretariat.
• Biroul poate împãrþi resposabilitãþi unuia sau mai multora dintre

membri sãi.
• Reuniuni de Lucru (WP) reprezentând toate grupurile de interes

sunt stabilite pentru a examina chestiuni specifice.
• AC decide chestiunile, termenii de referinþã ºi durata WP-ulor.
• AC poate înfiinþa o reuniune de lucru, exceptând SWP-ul, pentru

minerit ºi alte industrii extractive.
• Concluziile WP-ulilor nu sunt supuse la vot.
• WP desemneazã un preºedinte, un vicepreºedinte ºi un raportor

responsabil cu minutele ºi cu planificarea Opiniei.
• Preºedintele ºi vicepreºedintele raporteazã AC-ului.
• Respectivele lor grupuri de interes desemneazã membrii WP-ului.
• Fiecare grup de interes poate desemna un membru supleant pentru o

reuniune de lucru si sã informeze Secretariatul.
• WP-urile pot desemna îndatoriri unuia sau mai multora dintre

membrii sãi.
• Fiecare WP este sistatã de cel puþin un reprezntant AC.
• Întâlnirile WP sunt convenite de Secretariat cu cel puþin douã sãptãmâni

înainte.
• Agenda ºi minutele întâlnirii anterioare sunt aprobate sau amendate

la începutul fiecãrei întâlniri.
• Numai membrii nominalizaþi, reprezentanþii EC ºi experþii invitaþi

pot participa.
• AC a înfiinþat o Reuniune de Lucru Stabilã (SWP) pentru minerit

ºi alte industrii extractive.
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• SWP asigurã consultanþã ºi sprijin AC-ului ºi supune opinii schiþate
unor acþiuni viitoare.

• AC desemneazã un preºedinte, un vicepreºedinte ºi un raportor
pentru 3 ani de funcþiune.

• AC desemneazã membrii SWP pe baza nominalizãrilor de la grupurile
de interes.

• Compoziþia SWP reflectã sectoarele economice interesate ºi distribuþia
geograficã.

• Preºedintele ºi vicepreºedintele raporteazã AC-ului.

Programul de lucru al comitetului:
• Programul anual de lucru este preparat de Birou ºi adoptat de Ac

în ultima plenarã a anului.
• Programul ia în consideratie progresul activitãþilor, agenþiilor UE

ºi programelor.
• AC adoptã planul programului anual al SWP-ului ca parte din

programul sãu anual de lucru.
• Biroul ºi Secretariatul stabilesc orarul întâlnirilor pentru anul urmãtor.
• AC prezintã un raport anual Uniunii Europene, care o înainteazã

cãtre celelate corpuri.

Aranjamentele practice
• EC asigurã sprijin secretarial AC-ului.
• Corespondenþa pentru AC este adresatã EC-ului, în atenþia secre-

tarului AC.
• Regulile privind accesul publicului la documentele AC-ului sunt

aceleaºi ca ºi regulile EC-ului.
• Discuþiile AC-ului sunt confidenþiale.
• Reviziile asupra regulilor de procedurã, imediat dupã Opiniile EC-ului,

sunt adoptate prin majoritatea absolutã a membrilor.
• Revizia intrã în forþã dacã Consiliul nu îºi exercitã dreptul de a

se rãzgândi.
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ANEXA 2
Agenþia din Bilbao: structurã ºi proceduri

Comitetul Administrativ
• Comitetul stabileºte obiectivele ºi strategia ºi identificã prioritatea

problemelor OSH-ului.
• Desemneazã Directoratul, adoptã Programul de Lucru, Raportul

Anual ºi bugetul Agenþiei, ºi autorizeazã Directorul sã admi-
nistreze bugetul.

• Întrunindu-se de douã ori pe an, membri includ reprezentanþii gu-
vernelor statelor membre, a organizaþiilor angajatorilor ºi angajato-
rilor, împreunã cu trei reprezentanþi ai EC-ului. În plus, 4 observa-
tori sunt invitaþi - 2 de la Fundaþia Dublin-ului ºi câte unul de la
partenerii sociali europeni ETUC ºi UNICE.

• Toþi memebri au mandat reînoibil ºi în fiecare an aleg un preºedinte
ºi trei vicepreºedinþi din rândurile lor.

Biroul
• Biroul supravegheazã performanþele operaþionale ale Agenþiei ºi

se întruneºte de patru ori pe an.
• Este format din 9 membri ai Comitetului Administrativ.
• Aceºtia sunt preºedintele, vicepreºedintele, reprezentanþi la nivelul

Comunitãþii ai organizaþiilor angajatorilor ºi muncitorilor, EC-ului
ºi guvernului spaniol.

• Biroul are rolul unui grup de decizii ºi poate lua mãsuri urgente ºi
necesare, ca delegaþi de Comitet ºi fãrã a prejudicia responsabili-
tãþile Directorului, pentru manegement-ul Agenþiei între întâlnirile
Comitetului.

• Pânã la data, responsabilitãþile primite includ supravegherea dezvoltã-
rii reþelei Agenþiei ºi implementarea Programului sãu de Lucru,
ca ºi alte sarcini specifice legate de activitatea Agenþiei.

Directorul
• Directorul este reprezentantul oficial al Agenþiei ºi este responsabil

cu funcþionarea sa zilnicã, incluzând toate chestiunile financiare,
administrative ºi legate de personal.

• Postul este pentru un termen reînoibil de 5 ani, desemnat de, ºi
rãspunzãtor în faþa, Comitetul Administrativ.

Puncte de Interes  
• Reþeaua principalã de sãnãtate ºi securitate a Agenþiei este formatã din

«Puncte de Interes“ în fiecare stat membru UE, în cele 3 state candi-
date si în 4 din statele Asociaþiei Europene de Schimb Liber (EFTA).

• Puncte de interes sunt nominalizate de fiecare guvern ca reprezentant
oficial al Agenþiei în aceea þarã, ºi în mod normal, sunt autoritatea
naþionalã compententã în probleme de sãnãtatea ºi securitatea
muncii.

• Punctele de interes joacã un rol esenþial în cadrul Agenþiei, fiind
responsabile cu organizarea ºi coordonarea reþelelor naþionale ºi
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sunt implicate în pregãtirea ºi implementarea Programului de Lucru
al Agenþiei.

• Caºi celelalte elemente structurale ale Agenþiei, reþelele naþionale
sunt tripartite ºi includ reprezentanþi ai organizaþiilor angajatorilor
ºi muncitorilor.

• Rolul Punctelor de Interes este acela de a furniza informaþii despre
iniþiativele ºi produsele Agenþiei, ºi consultanþã în legãturã cu toate
activitãþile informaþionale legate de nivelul naþional.

• Punctele de Interes de asemenea se ocupã de administrarea paginilor
de web ºi organizeazã anuala Sãptãmânã Europeanã pentru Sãnãtatea
ºi Securitatea Muncii.

• Punctele de Interes ale UE nominalizeazã reprezentanþi pentru
grupurile de experþi ad-hoc ale Agenþiei, în timp ce Punctele de
Interes de la EFTA ºi þãrile candidate nominalizeazã observatori
pentru aceste grupuri.

• Intâlnirile se þin de 3 ori pe an, ºi adiþional persoanelor de contact ale
Punctelor de Interes din statele membre, includ observatori de
la Comisia Europeanã, parteneri sociali europeni, EFTA ºi statele
candidate.

Grupurile de experþi
• Grupuri de experþi, nominalizate de Punctele de interes naþionale

împreunã alãturi de observatori reprezentând fiecare partener social
ºi Comisia, oferã consultanþã Agenþiei în câmpul lor de expertizã ºi
contribuie la Programul de Lucru al Agenþiei.

• Experþi de la EFTA ºi statele candidate participã ca observatori
în unele din grupuri.

Centre Subiect
• Centrele Subiect sunt grupãri ale instituþiilor sãnãtãþii ºi securitãþii

ocupate cu colectarea ºi analizarea datelor existente pentru a sprijini
zone cheie în programul nostru.

• Ele consistã într-un grup de instituþii experte OHS ce formeazã o
singurã Organizaþie liderã ºi alte câteva Organizaþii Partenere din
diverse state.

• Munca de fãcut ºi fondurile valabile sunt specificate în cadrul Pro-
gramului De Lucru al Agenþiei.

• Organizaþia Liderã a Centrelor Subiect este responsabilã cu delegarea
sarcinilor cãtre Organizaþiile Partenere.

• Trei Centre Subiect funcþioneazã în mod curent: Centru Subiect
al Cercetãrii, Centru Subiect al Bunei Funcþionãri ºi Centru
Subiect al Noilor state membre.

Alþi consultanþi
• Agenþia contracteazã diverse echipe ad-hoc de cercetare de la lideri

academici ºi instituþii înrudite cu OHS ca ºi consultanþi în zone
precum ICT pentru a întreprinde un singur proiect specific.
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ANEXA 3
Câteva organizaþii la nivel European

Federaþii ale sindicatelor Europene:
• Uniunea Reþelei Internaþionale (UNI).
• Federaþia Europeanã de Transporturi (ETF).
• Federaþia Europeanã a Sindicatelor Hranei, Agriculturii ºi Turismului

(EFFAT).
• Federaþia Europeanã a Sindicatelor Serviciilor Publice (EPSU).
• Federaþia Europeanã a Constructorilor ºi Tâmplarilor (EFBWW).
• Federaþia Europeanã a Metalului (EMF).
• Alianþa Europeanã a Divertismentului (EEA).
• Comitetul Sindical European pentru Educaþie (ETUCE).
• Federaþia Sindicalã Europeanã a Textilelor, Îmbrãcãminþii ºi Piei

(ETUF-TCL).
• Federaþia Europeanã a Muncitorilor din Mineritul Chimic ºi Energetic

(EMCEF).
• Federaþia Europeanã Jurnaliºtilor (EFJ).
• Consiliul Personalului Managerial Profesional European

(EUROCADRES).

Organizaþii ale angajatorilor
• Uniunea Industriilor din Comunitatea Europeanã (UNICE).
• Centru European al Societãþilor cu Participare Publicã ºi a Societãþilor

cu Interes Economic General (CEEP).
• Organizaþia Europeanã de Îmbrãcãminte ºi Textile (EURATEX).
• Consiliul European al Industriei Chimice (CEFIC).
• Masa Rotundã Europeanã a Industrialiºtilor (ERT).
• FEM - Organizaþia Industriei Mobiliere Europene.
• AmCham - organizaþia multinaþionalilor Americani cu activitãþi

în Europa.
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ANEXA 4
Tratate Europene

Tratatul de la Paris tratat asupra Comunitãþii Europene
a Cãrbunelui ºi Oþelului semnat în
1951.

Tratatele de la Roma Tratat ce stabileºte Comunitatea
Economicã Europeanã si Tratat ce
stabileºte Comunitatea Energiei
Atomicã semnate în 1957.

Actul Singular European o extensie a Tratatului de la Roma
adoptat în 1986 pentru a obþine
o piaþã unicã liberã.

Tratatul de la Maastrich tratat asupra Uniunii Europene
semnat în 1992. Printre câteva inovaþii
semnificante, ca cetãþenia UE ºi
Uniunea Monetarã Europeanã,
Tratatul de a Maastrich a creea
aºa-numita structurã pe trei piloni.

Tratatul de la Amsterdam Tratat asupra Uniunii Europene
semnat în 1997. Tratatul a fãcut
numai ajustãri minore în sãnãtatea
ºi securitatea muncii comparat cu
predecesorul, Tratatul de la
Maastrich.

Tratatul de la Nice tratat asupra Uniunii Europene
semnat în 2001. Nici o schimbare în
privinþa sãnãtãþii ºi securitãþii muncii.

Constituþia o schiþã a fost înaintatã diferiþilor
membrii în 2004-2005. În douã state
(Franþa ºi Olanda), schiþa a fost
respinsã pe baza unui referendum.
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ANEXA 5
Adresele web ale organizaþiilor

Agenþia Europeanã din Bilbao http://osha.eu.int
CEN http://www/cenorm .be
Comitetul Regiunilor http://www.cor.eu.int
Consiliul UE http://ue.int
Fundaþia Europeanã din Dublin http://www.eurofound.ie
EESC http://eesc.eu.int
ETUC http://www.etuc.org
ETUI-REHS http://www.etuc-rehs.org 
EUR-LEX http://www.europa.eu.int/eur-lex
Comisia Europeanã http://europa.eu.int
Curtea de Justiþie Europeanã http://curia.eu.int
Parlamentul European http://www.europarl.eu.int
Mediatorul European http://www.euro-ombudsman.eu.int
Eurostat http://www.europa.eu.int/

common/eurostat
Departamentul HESA http://hesa.etui-rehs.org
UNICE http://www.unice.org
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