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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek magas kockázattal járnak a 
munkavállalók egészségére és biztonságára nézve az esetenként szélsőséges környezeti 
feltételek, a 12 órás műszakokra osztott munkaidő, valamint az elszigeteltség miatt, és 
elismeri, hogy ahogyan most, úgy továbbra is szabályozni kell a sajátos 
munkakörülményeket – főként a pszichológiai stressz tekintetében – az emberi hibák 
minimalizálása és a munkavállalók védelme érdekében; ezért ajánlja, hogy nyújtsanak a 
munkavállalók számára a kockázatokkal arányos biztosítási rendszert és kölcsönös 
biztosító társaságot;

2. üdvözli a Bizottság abbéli szándékát, hogy felülvizsgálja a 92/91/EGK irányelvet, és kéri, 
hogy az ugyanazon vállalaton belüli, a munkavégzés helyétől függő eltérő bánásmód 
elkerülése érdekében közös előírásokon alapuló megközelítést alkalmazzon; szorgalmazza 
egy olyan átlátható, hatékony és konzisztens szabályrendszer megalkotását, amely a 
tengeri olaj- és gázipari tevékenységek ágazatában dolgozó valamennyi munkavállalóra 
vonatkozik, továbbá a hatályos jogszabályok hatékonyságának és a jövőbeli jogszabályi 
harmonizáció lehetőségeinek felmérését;

3. hangsúlyozza, hogy egyes tagállamok a nemzetközi és európai szinttel összehasonlítva 
már most is kitűnő biztonsági mechanizmusokat működtetnek;

4. hangsúlyozza, hogy rendkívül fontos az egészségre és a biztonságra, illetve a képzésre és 
a képesítésekre vonatkozó bevált gyakorlatokat számba venni;

5. hangsúlyozza, hogy szükség van a felügyeleti szervek hatékony ellenőrzőrendszereire, 
olyan innovatív módszerek használatával, mint például a munkaidőre és a mentési 
műveletekre irányuló célzott vizsgálatok, valamint a munkavállalók egészségére és 
biztonságára vonatkozó szabályok megsértése esetére szankciókra is lehetőséget kell 
biztosítani;

6. reméli, hogy kialakul az egészségügy és a biztonság megelőzésre irányuló kultúrája a 
vállalatok és szakszervezetek elköteleződése és a munkavállalók aktív részvétele révén, 
különösen azáltal, hogy a biztonsági eljárások kidolgozásában és alkalmazásában részt 
vesznek és az azokra irányuló konzultációba bevonják őket, valamint tájékoztatást 
nyújtanak számukra a lehetséges kockázatokról; felhívja a figyelmet ezen eljárások 
tesztelésének és figyelemmel kísérésének fontosságára a teljes irányítási láncban, ezzel 
biztosítva, hogy a felső vezetés is képzésben részesüljön, illetve felelősségre vonható 
legyen balesetek vagy biztonsági hiányosságok esetén;

7. felhívja az Európai Uniót, hogy segítse elő az ILO munkavédelmi irányítási rendszerekről 
szóló útmutatásainak (ILO-OSH 2001) alkalmazását az olaj- és gázipari ágazatban;

8. felhívja a tagállamokat, hogy csak minősített belső vagy külső szervezésű képzési 
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formákat engedélyezzenek, a Bizottságot pedig felkéri a minősítés európai normáinak 
kidolgozására;

9. véleménye szerint – feladatától vagy munkaszerződése szerinti státuszától függetlenül –
valamennyi munkavállalót teljes körűen tájékoztatni kell a tengeri létesítményeken végzett 
munka esetében érvényes egészségügyi és biztonsági eljárásokról;

10. kéri, hogy a Bizottság a kockázatok minimalizálása érdekében vegye fontolóra – a 
veszélyek kiküszöbölését és korlátok közé szorítását szolgáló, szükség esetén pedig a 
gyors és hatékony válaszadást lehetővé tévő – magas szintű biztonsági követelmények és 
rendszerek alkalmazását; szorgalmazza továbbá, hogy a képzési követelményeket 
határozzák meg az Európai Unióban a magas kockázattal járó feladatokat végző 
munkavállalók számára – beleértve a szerződéses és alvállalkozásban dolgozó 
munkavállalókat is –, valamint e követelmények harmonizálását az európai vizek egészére 
vonatkozó koherens végrehajtás érdekében; kéri, hogy a Bizottság tevékenyen működjön 
együtt nemzetközi partnereivel annak feltárása érdekében, hogy elképzelhető-e egy, a
munkavállalók egészségére és biztonságára vonatkozó világszintű szabályozásra irányuló 
kezdeményezés kivitelezése, valamint hogy e szabályokat a legutóbbi technológiai 
eredményekhez alkalmazkodva rendszeresen frissítsék;

11. sürgeti a Bizottságot, hogy jogaik erősítése révén védelmezze a munkavállalókat a 
zaklatások ellenében, biztosítva, hogy a biztonsági hiányosságokról vagy kockázatokról 
névtelenül is bejelentést tehessenek az illetékes hatóságoknak;

12. kéri, hogy a biztonsággal az egészségvédelemmel és a képzéssel kapcsolatos szigorú 
követelmények az alvállalkozókra is érvényesek legyenek, akiknek a felelősségi körükhöz 
tartozó területen végzett karbantartási és építési feladataik elvégzéséhez szükséges 
szakismerettel kell rendelkezniük; szorgalmazza, hogy a munkavállalókat – köztük a 
szerződéses formában vagy alvállalkozóként dolgozókat is, valamint a munkavállalói 
szervezeteket – a munkavégzés tényleges megkezdése előtt tájékoztassák a 
munkavégzéshez kapcsolódó valamennyi kockázatról;

13. támogatja szorosabb együttműködés kialakítását a balti-tengeri és az északi-tengeri régió 
között a tengeri olaj- és gázkitermelés területén;

14. kéri, hogy az Unió területén székhellyel rendelkező vagy ott működő társaságok 
ugyanazokat a szabályokat alkalmazzák a munkavállalók egészségére és biztonságára 
vonatkozóan valamennyi általuk végzett tevékenység esetén az egész világon, a Bizottság 
pedig – együttműködésben a Tanáccsal és a Parlamenttel – indítson el világszintű 
kezdeményezést e szabályok magasabb szintre emelése céljából mind az Európai 
Unióban, mind azon kívül, kivéve ha a tevékenységeket olyan országban végzik, 
amelyben az Európai Unióval összehasonlítva magasabb szintű munkahelyi biztonsági és 
egészségvédelmi szabályok vannak hatályban, mely esetben az utóbbiak alkalmazandók;

15. felhívja az Európai Uniót, hogy azon érdekelt nem uniós országokkal – valamint ezen 
országok munkavállalói és munkaadói szervezeteivel –, amelyeknek állampolgárai az EU 
tengeri olaj- és gázipari ágazatában munkát végeznek, működjön együtt annak biztosítása 
érdekében, hogy a nem uniós székhellyel rendelkező, ám uniós vizeken tevékenykedő 
vállalatokra is az uniós munkaügyi szabályozás, valamint az uniós munkahelyi biztonsági 
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és egészségvédelmi szabályok vonatkozzanak;

16. hangsúlyozza, hogy a termelési lánc későbbi tengeri vagy szárazföldi szakaszaiban 
dolgozó munkavállalók is rendkívül magas egészségügyi és biztonsági kockázatoknak 
vannak kitéve; kéri a tagállamokat, hogy szabályozási tevékenységük során vegyék 
figyelembe ezeket a munkavállalókat is;

17. rendszeres, sajátos orvosi felülvizsgálati rendszert biztosítását szorgalmazza a tengeri olaj-
és gázipari ágazatban dolgozó munkavállalók számára; ajánlja, hogy legalább évente 
kerüljön sor a munkavállalók testi és lelki állapotát felmérő orvosi vizsgálatra;

18. felhívja az Európai Uniót, hogy fontolja meg egy önálló egészségügyi és biztonsági 
szabályozó szerv létrehozását kizárólagosan az olaj- és gázipari ágazat számára;

19. szorgalmazza a rendszeres adatgyűjtésen és tudományos véleményeken alapuló állandó 
kockázatfelmérési rendszer létrejöttét, ami lehetővé tenné az új és küszöbön álló 
kockázatok előrejelzését;

20. igényt formál a nagyobb átláthatóságra, különösen a balesetekről, a balesetek lehetséges
közegészségügyi hatásairól és az ellenőrzésekről szóló jelentések közzététele tekintetében; 
javasolja, hogy ezeket az információkat egy nyilvános európai platform keretében 
gyűjtsék össze;

21. szorgalmazza a munkavállalók által viselt kockázatok értékelésére szolgáló mechanizmus 
létrejöttét, valamint azt, hogy ezt az értékelést vegyék figyelembe a munkavállalók 
díjazásának megállapításakor.
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