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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, 
Έρευνας και Ενέργειας, αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματος 
που πρόκειται να εγκρίνει τις ακόλουθες συστάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι οι υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου είναι πολύ υψηλού κινδύνου για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων, εξ αιτίας των ακραίων ενίοτε περιβαλλοντικών συνθηκών, του ωραρίου –
δωδεκάωρες βάρδιες – και της κατάστασης απομόνωσης και αναγνωρίζει ότι οι ειδικές 
αυτές συνθήκες εργασίας, και ιδίως το ψυχολογικό στρες, διέπονται, και πρέπει να 
συνεχίσουν να διέπονται, από ρυθμίσεις, με στόχο την ελαχιστοποίηση των ανθρωπίνων 
λαθών και την προστασία των εργαζομένων·  συνιστά επομένως να παρασχεθεί στους 
εργαζόμενους ένα ασφαλιστικό σύστημα και μια επικουρική ασφάλιση ανάλογη προς 
τους κινδύνους που διατρέχουν·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να επανεξετάσει την 
οδηγία 92/91/ΕΟΚ και ζητεί η εναρμόνιση να βασιστεί σε κοινά πρότυπα, ούτως ώστε να 
αποφευχθούν οι διαφορές στη μεταχείριση των εργαζομένων εντός της ίδιας επιχείρησης, 
ανάλογα με τον τόπο εργασίας τους· ζητεί, επιπλέον, μία διαφανή, αποτελεσματική και 
συνεκτική δέσμη ρυθμίσεων που να εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζόμενους στον τομέα 
των υπεράκτιων δραστηριοτήτων και τη διενέργεια αξιολόγησης τόσο της 
αποδοτικότητας της υφιστάμενης νομοθεσίας όσο και των δυνατοτήτων μελλοντικής 
εναρμόνισης της νομοθεσίας·

3. υπογραμμίζει ότι ορισμένα κράτη μέλη διαθέτουν ήδη εξαιρετικούς μηχανισμούς 
ασφαλείας σε σύγκριση με το διεθνές και το ευρωπαϊκό επίπεδο·

4. τονίζει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να προσδιοριστούν οι βέλτιστες πρακτικές όσον 
αφορά τόσο την υγεία και την ασφάλεια όσο και την κατάρτιση και την εξειδίκευση·

5. τονίζει την ανάγκη να διαθέτουν οι οργανισμοί επιθεώρησης αποτελεσματικά συστήματα 
ελέγχου με καινοτόμους μεθόδους, όπως είναι οι ειδικοί έλεγχοι του χρόνου εργασίας ή 
των επιχειρήσεων διάσωσης καθώς και δυνατότητες επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις 
παραβιάσεων των όρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων·

6. επιθυμεί να αναπτυχθεί με τη δέσμευση των επιχειρήσεων και την ενεργό συμμετοχή των 
εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων μια καλλιέργεια της προληπτικής 
υγείας και της ασφάλειας, συγκεκριμένα μέσω διαβουλεύσεων με τους εργαζομένους και 
συμμετοχής τους στον σχεδιασμό και την εφαρμογή διαδικασιών ασφαλείας καθώς και 
της ενημέρωσής τους σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους· τονίζει ότι είναι σημαντικό 
να δοκιμάζονται και να ελέγχονται οι διαδικασίες αυτές μέσω της ιεραρχικής αλυσίδας 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα ανώτερα στελέχη είναι επίσης εκπαιδευμένα και υπόλογα 
σε περίπτωση ατυχήματος ή ανεπαρκούς ασφάλειας·

7. καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών 
της ΔΟΕ για τα συστήματα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία (ILO-
OSH 2001) σε ολόκληρη τη βιομηχανία πετρελαίου και αερίου·
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8. ζητεί από μεν τα κράτη μέλη να επιτρέπουν μόνο πιστοποιημένη κατάρτιση, είτε εντός 
της επιχείρησης είτε εκτός, από δε την Επιτροπή να αναπτύξει ευρωπαϊκά πρότυπα για 
την κατάρτιση αυτή·

9. εκτιμά ότι όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από τα καθήκοντα ή το εργασιακό τους 
καθεστώς, πρέπει επίσης να είναι απόλυτα ενημερωμένοι ως προς τις διαδικασίες για την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας όταν εργάζονται σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις·

10. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα θέσπισης κοινών υψηλών προτύπων 
ασφαλείας και συστημάτων αποτροπής και περιορισμού των απειλών προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι και, εάν χρειαστεί, να υπάρξει γρήγορη και 
αποτελεσματική ανταπόκριση· ζητεί επίσης να θεσπιστούν στα κράτη μέλη της ΕΕ 
απαιτήσεις κατάρτισης για τους εργαζόμενους με καθήκοντα υψηλού κινδύνου, 
συμπεριλαμβανομένων των εργοληπτών και των υπεργολάβων, οι οποίες πρέπει επιπλέον 
να εναρμονιστούν, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή τους σε όλα τα 
ευρωπαϊκά ύδατα· ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει από κοινού με τους διεθνείς 
εταίρους να διερευνήσουν τη δυνατότητα επίτευξης παγκόσμιας πρωτοβουλίας για τη 
θέσπιση ρυθμίσεων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, που θα 
επικαιροποιούνται τακτικά ώστε να ανταποκρίνονται στην πλέον σύγχρονη τεχνολογία·

11. ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τα δικαιώματα των εργαζομένων προστατεύοντάς 
τους από την ηθική παρενόχληση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα μπορούν να αναφέρουν 
στις αρμόδιες αρχές, τηρώντας την ανωνυμία τους, τυχόν ελλείψεις ή κινδύνους όσον 
αφορά την ασφάλεια·

12. ζητεί να ισχύσουν για τους υπεργολάβους αυστηρά κριτήρια ασφάλειας, προστασίας της 
υγείας και κατάρτισης, ώστε να διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες για την εκτέλεση 
καθηκόντων συντήρησης και κατασκευής στον τομέα αρμοδιότητάς τους· ζητεί οι 
εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων των εργοληπτών, των 
υπεργολάβων και των εργαζομένων, να ενημερώνονται πριν την εκτέλεση των εργασιών 
σχετικά με όλους τους ενυπάρχοντες κινδύνους·

13. ενθαρρύνει την ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας μεταξύ των περιοχών της Βαλτικής 
Θάλασσας και της Βόρειας Θάλασσας για τις υπεράκτιες δραστηριότητες εξόρυξης 
πετρελαίου και φυσικού αερίου·

14. ζητεί οι εταιρίες που εδρεύουν ή λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόζουν 
στις απανταχού δραστηριότητές τους τούς ίδιους κανόνες για την υγεία και την ασφάλεια 
των εργαζομένων και ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει, συνεργαζόμενη με το 
Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, παγκόσμια πρωτοβουλία για τη βελτίωση των κανόνων 
αυτών εντός και εκτός της ΕΕ, εκτός εάν οι δραστηριότητες διεξάγονται σε χώρα η οποία 
προβλέπει υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και υγείας στην εργασία από ό,τι η ΕΕ και τα 
οποία επομένως πρέπει να εφαρμόζονται·

15. καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με τις ενδιαφερόμενες χώρες εκτός ΕΕ, των οποίων οι 
πολίτες ασκούν δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και αερίου στις υπεράκτιες 
βιομηχανίες της ΕΕ, συμπεριλαμβάνοντας στη συνεργασία τις οργανώσεις εργαζομένων 
και εργοδοτών στον τομέα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι εταιρίες που έχουν την 
έδρα τους εκτός ΕΕ, αλλά δραστηριοποιούνται στα ύδατα της ΕΕ, δεσμεύονται από τις 
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συνθήκες εργασίας της ΕΕ και από τη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία 
στην εργασία·

16. τονίζει ότι οι εργαζόμενοι στα μετά την εξόρυξη στάδια της αλυσίδας παραγωγής, είτε 
στη θάλασσα είτε στην ακτή, εκθέτουν επίσης την υγεία και την ασφάλειά τους σε 
εξαιρετικά μεγάλο κίνδυνο· ζητεί από τα κράτη μέλη να συμπεριλαμβάνουν τους 
εργαζομένους αυτούς στις κανονιστικές τους δραστηριότητες·

17. ζητεί την εξασφάλιση τακτικής, ειδικής ιατρικής παρακολούθησης των εργαζομένων που 
ασκούν τις δραστηριότητες αυτές στον υπεράκτιο τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου· 
συνιστά να διενεργείται τουλάχιστον άπαξ ετησίως ιατρικός έλεγχος της σωματικής και 
ψυχολογικής κατάστασης των εργαζομένων·

18. ζητεί από την ΕΕ να εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας ανεξάρτητου ρυθμιστικού 
οργάνου για την υγεία και την ασφάλεια ειδικά για τη βιομηχανία εξόρυξης πετρελαίου 
και φυσικού αερίου·

19. ζητεί συνεχή παρακολούθηση των κινδύνων, βασιζόμενη σε συστηματική συλλογή 
πληροφοριών και σε επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, που θα δώσει τη δυνατότητα 
πρόληψης νέων και επερχόμενων κινδύνων·

20. ζητεί αυξημένη διαφάνεια, κυρίως όσον αφορά τη δημοσίευση εκθέσεων σχετικά με τα 
ατυχήματα και τον δυνητικό αντίκτυπό τους στη δημόσια υγεία καθώς και εκθέσεων 
επιθεώρησης· συνιστά η ενημέρωση αυτή να συγκεντρώνεται σε δημόσια ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα·

21. επιθυμεί να εγκριθεί ένας μηχανισμός εκτίμησης των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται 
οι εργαζόμενοι και η εκτίμηση αυτή να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό των 
αποδοχών τους.
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