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Az Európai Szakszervezeti Intézet (ETUI) egy nemzetközi non-profit egyesület.

Kutatásokat folytat és a fõbb közösségi gazdasági és szociális politikákkal kap-

csolatos képzéseket szervez.

Az ETUI Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Osztálya szakértelmével tá-

mogatja az Európai Szakszervezeti Szövetséget a közösségi politikai vita és szoci-

ális párbeszéd erõsítése céljából. Fõ célkitûzése a magas szintû munkahelyi biz-

tonság és egészségvédelem propagálása.

Az ETUI erõsen figyelemmel kíséri a munkahelyi biztonsággal és egészségvéde-

lemmel kapcsolatos uniós jogszabályok kidolgozását, átültetését és alkalmazá-

sát. Az általa létrehozott Uniós Irányelvek Alkalmazásának Megfigyelõ Központja

összehasonlító elemzéseket végez arról, hogy a közösségi jogszabályok milyen

hatást gyakorolnak az Európai Unió tagállamainak különbözõ megelõzési rendsze-

reire, és közös szakszervezeti stratégiákat dolgoz ki.

Az ETUI támogatja a luxemburgi székhelyû Munkahelyi Egészségvédelmi Tanács-

adó Bizottság szakszervezeti tagjait.

Olyan területeket tanulmányoz, mint a kockázatfelmérés, a megelõzés megszerve-

zése, a vegyi és pszichoszociális kockázatok, az azbeszt, a védõeszközök kiala-

kítása a munkavállalók bevonásával vagy a munkahelyi egészségvédelem szem-

pontjából vizsgált nemek közötti egyenlõség.

Szakértõi hálózatokat mûködtet a mûszaki szabványosítás (ergonómia, gépek biz-

tonságossága) és a vegyi anyagok (REACH végrehajtása, osztályozás, kockázat-

felmérés és a veszélyes anyagokkal való érintkezés határértékeinek megállapítása)

terén. AZ ETUI az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) külsõ tagja.
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Kiadványainkat megrendelheti, illetve ingyenesen feliratkozhat hírlevelünkre

(Hesamail): http://hesa.etui.org, ghofmann@etui.org

Az ETUI az Európai Közösség pénzügyi támogatásában részesül. Az

Európai Közösség nem vállal felelõsséget a kiadványunkban található in-

formációk esetleges felhasználásért.
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