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PROIECT DE OPINIE 

asupra 

COMUNICĂRII COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 

EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL 

EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR – Cadrul strategic al UE 

privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027. Securitatea 

și sănătatea în muncă într-o lume a muncii în schimbare – 

COM(2021)323 

 

Comisia pentru sănătate și familie a fost sesizată, potrivit art. 171 alin.(1) din 

Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, cu documentul 

nelegislativ privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Cadrul strategic al UE 

privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027. Securitatea și sănătatea în 

muncă într-o lume a muncii în schimbare – COM(2021)323. 

 

Legislația UE privind securitatea și sănătatea în muncă (SSM) este esențială pentru 

protejarea sănătății și securității celor aproape 170 de milioane de lucrători din UE. 

Protejarea persoanelor împotriva pericolelor amenințând sănătatea și securitatea la locul de 

muncă este un element-cheie pentru asigurarea unor condiții de muncă decente și durabile 

pentru toți lucrătorii. Aceasta a permis reducerea riscurilor pentru sănătate la locul de muncă 

și îmbunătățirea standardelor în materie de SSM în întreaga UE și la nivelul tuturor 

sectoarelor. Cu toate acestea, există în continuare provocări, iar pandemia de COVID-19 a 

exacerbat riscurile care trebuie abordate. 

Noul cadru privind SSM pentru perioada 2021-2027, anunțat în Planul de acțiune 

privind Pilonul european al drepturilor sociale, stabilește principalele priorități și acțiuni 

necesare pentru îmbunătățirea sănătății și securității lucrătorilor pe parcursul următorilor ani, 

în contextul unei lumi post-pandemice marcate de dubla tranziție verde și digitală, de 

provocări economice și demografice și de evoluția noțiunii de mediu de lucru tradițional.  
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Pe lângă sănătate și bunăstare, există argumente economice solide pentru un nivel 

ridicat de protecție a lucrătorilor. Accidentele de muncă și bolile profesionale reprezintă un 

cost de peste 3,3 % din PIB pe an pentru economia UE (aproximativ 460 de miliarde EUR 

în 2019). Deși costul bunăstării care stă la baza acestor cifre este necuantificabil, bunele 

practici în domeniul SSM ajută întreprinderile să devină mai productive, mai competitive și 

mai sustenabile. Estimările arată că pentru fiecare euro investit în SSM, angajatorul câștigă 

de aproximativ două ori mai mult. 

Comunicarea propune acțiunile-cheie pentru îmbunătățirea sănătății și securității 

lucrătorilor în următorii ani, în conformitate cu Agenda verde digitală, Strategia industrială 

pentru Europa, Planul european de combatere a cancerului sau cu instrumentul 

NextGenerationEU. 

Comunicarea urmărește realizarea a trei obiective transversale, respectiv gestionarea 

schimbărilor generate de tranziția ecologică, digitală și demografică, precum și a 

schimbărilor din mediul de lucru tradițional, îmbunătățirea prevenirii accidentelor și a bolilor 

și creșterea gradului de pregătire pentru eventuale crize viitoare. 

Acțiunile incluse în cadrul strategic vor fi puse în aplicare prin:  

• un dialog social puternic; 

• un proces consolidat de elaborare a politicilor pe baza datelor concrete; 

• o mai bună aplicare și monitorizare a legislației UE existente; 

• campanii de sensibilizare; 

• mobilizarea de fonduri pentru a investi în securitatea și sănătatea în muncă, 

inclusiv din fonduri ale UE. 

 

În urma analizei și dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul discuțiilor despre  

Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027. 

Securitatea și sănătatea în muncă într-o lume a muncii în schimbare, membrii Comisiei 

pentru sănătate și familie au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea prezentului 

Proiect de opinie, favorabil Comunicării. 
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